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 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه

 خالد حاج محمدی

 ٢٠١٨ژانویه دوم 

ته هایی از سندیکای عالوه بر جمع آوری بخش مهمی از اخبار و اتفاقات و نوش کتابی که در دست دارید مقدمه:

هفت تپه و  فوالد و سیر مبارزه این دومرکز به عنوان روزشمار مبارزاتملی  هکارگران گروتپه و کارگران هفت 

گوشه ای از حمایتهای کارگران، بخشهای مختلف جامعه ایران از دانشجو و معلم تا مردم ، از زبان خودشان فوالد

و همزمان بخشی از حمایتهای بین المللی از کارگران فوالد و هفت تپه و مبارزات عدالتخواهانه آنها  ...آزادیخواه و

و رفقایی که در این زمینه اظهار  (خط رسمی)یه های حزب حکمتیستمطالب و اعالم همچنیندر این کتاب  .است

به عنوان مقدمه ای بر این مجموعه در  "طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه"نوشته  .نظر کرده اند آمده است

حقیقت نگاهی به جایگاه این اعتراضات و نقش آن در دوره ای معین است که این دو اعتصاب در آن اتفاق افتاده 

  .است

م رهبران و فعالین و سخنگویان کارگران هفت تپه و فوالد، کسانی که در دل بیش از یکماه جدال و در یامیدوار

متحد علیه استثمار و بردگی و در جنگی بسیار نابرابر و همه جانبه با دولت و کارفرما و همه عوامل  اعتراضی وسیع و

مند از همه تند پیچها عبور دهند، بتوانند تجربیات این قه ای های خود را سربلند و پیروزآنها، تالش کردند هم طب

 .کارگر و جنبش برابری طلبانه قرار دهند دوره و تجارب خود و ارزیابی از این تحرکات را در اختیار طبقه

 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه

امروز در شرایطی بحث از جایگاه اعتراضات هفت تپه و فوالد میشود که هنوز و تا این لحظه هفت نفر از کارگران 

ی با فشار رفقای اسماعیل بخش .فوالد در زندانند، هنوز علی نجاتی عضو سندیکای هفت تپه در زندان است

بعالو سپیده  .کارگرش و سیل مردمی که در این روزها همراه و پشتیبان هفت تپه بودند با وثیقه ای سنگین آزاد شد

با وثیقه های سنگین آزاد  قلیان و عسل محمدی که به جرم حمایت از کارگران هفت تپه و فوالد دستگیر شدند،

تالش و مبارزه کارگران هفت تپه و فوالد برای آزادی ، مرکز کارگریاین دو علیرغم پادگانی کردن هنوز  .شدند

در اهواز و در مقابل مراجع دولتی برای  هاهنوز هر روز کارگران و خانواده های آن .دستگیر شدگان ادامه دارد

قداماتی کوچک دیگر امروز و علیرغم پرداخت حقوق معوقه چند ماه و ا .کارگر زندانی تجمع میکنند ٧آزادی 



 

 

II مقدمه 

قابل توجه ای از مطالبات کارگران در هر دو بخش فوالد و هفت تپه برآورد نشده  ما هنوز بخشادر این مراکز 

با این حال نگاه به هفت تپه و فوالد از دریچه این مطالبات و اتفاقات مورد اشاره بسیار محدود نگرانه و  .است

اوردهای بزرگی در این دوره نصیب خود و کل طبقه کارگر ایران کردند هفت تپه و فوالد دست .گمراه کننده است

 .میکه اینجا به نکاتی از آن اشاره میکن

قوا در جامعه  به نفع محرومین  و تغییر توازندو اعتصاب فوق در یک توازن قوای معین و بعد از اعتراضات دیماه 

حاکمیت از جانب اقشار محروم جامعه  باله جدال علنی اگر در یک سال گذشته و در تحرک دیماه مسئ .اتفاق افتاد

علنا و در ابعاد بزرگ اتفاق افتاد و مسئله سرنگونی جمهوری اسالمی با همه جناح و دسته بندی های آن را روی 

کارگران هفت تپه و فوالد پرچم عدالتخواهی طبقه کارگر و  انهمتحدقدرتمند و میز جامعه قرار داد، اعتصاب 

استثمار حمایت اکثریت بری طلبانه آنرا به عنوان پرچم یک جنبش عظیم در جامعه به اهتزاز در آورد و جنبش برا

حق طلبی کارگران این دو مرکز و ایستادگی  .محروم و تشنه رفاه و آزادی را به همراه آورد شدگان و اقشار 

عدالتخواهی و مساوات طلبی مهر تلف آن، قاطعانه آنها در مقابل کل بورژوازی ایران با دولت و همه ارگانهای مخ

در چهل روز گذشته فضای سیاسی جامعه ایران، صحبت محافل  .زدایران  و اجتماعی فضای سیاسیبه کارگری را 

بحث  ....از کارخانه و دانشگاه تا مجلس و دولت و  و جمع و نهاد و هر مرکز کاری و اداری از مردم تا حاکمیت،

در این مدت طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه و هر انسان عدالتخواهی، به هفت تپه ای ها  .فوالد و هفت تپه بود

همه نگاهها به هفت تپه و فوالد و به  .جنبش خود نگاه کردند رادیکال و شایستهو فوالدی ها به عنوان پیشقراوالن 

در این مدت دهها میلیون  .شد آن دوخته پیشروی و پیروزی غول عظیم طبقه کارگر در ایران و امید به تحرک

کارگر شاغل و بیکار و خانواده های آنها و اقشار مختلف مردم آزادیخواه، پیروزی خود در این جدال را به پیروزی 

در جدال بر   به حق هر پیشروی کارگران فوالد و هفت تپه را پیشروی خود .گره زدندکارگران هفت تپه و فوالد 

، کارگران فوالد و ٥٧برای اولین بار بعد از اعتصاب کارگران نفت در سال . میدیدندسر رفاه و سعادت و آزادی 

 .در راس قرار گرفته اند هفت تپه و رهبران و فعالین آنها به عنوان نماد مقاومت جامعه و کل صف استثمار شدگان

  .فرا گرفتکل جامعه را آن مرکز جدال در هفت تپه و فوالد و شهر شوش و اهواز بود اما دامنه 

اعتراضات کارگران فوالد و هفت تپه موقعیت طبقه کارگر را در جامعه و در تقابل آن با حاکمیت گامها به جلو 

در این مدت عالوه بر خود کارگران این دو مرکز و خانواده های آنها که با اتحادی باال جدالی قابل تقدیر را . برد

شوش و اهواز را همراه خود کردند، موجی از حمایتها در سراسر ایران در خوزستان پیش بردند و مردم آزادیخواه 

 ،نسل جوان تحصیل کرده طبقه کارگر با بانگ رسا فضای همه دانشگاهها را .به طرف شوش و اهواز سرازیر شد

همه اسماعیل زندان است، ما " .علیرغم تهدید و ارعابی که حاکمیت انجام داد، به هفت تپه و فوالد اختصاص داد

کارگر، معلم، "، "ما فرزند کارگرانیم در کنارشان می مانیم"کارگر زندانی آزاد باید گردد، "، "بخشی هستیم

و بسیاری شعارهای از این قبیل در بسیاری از دانشگاهها  "درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر"، "دانشجو اتحاد، اتحاد
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انواع محافل و مراکز کارگری از شرکت واحد هنرمندان معلمین، بازنشستگان، وکال، نویسندگان،  .طنین انداز شد

 .، از کارگران این دو مرکز و فعالینش حمایت کردنداشکال مختلف تا جمعهایی از کارگران و مردم آزادیخواه به

در یک  .رفتند روی صحنهدر دفاع از آنها  شعرا برایشان شعر گفتند و نوازندگان به افتخار آنها نواختند و هنرمندان

جامعه و استثمار شدگان به جدال هفت تپه و فوالد با کارفرما و حاکمیت به عنوان جدال خود با بورژوازی  کالم

دیوار سانسور  علیرغمدر این مدت  .گرفتند قدرتبستند و از آن انرژی و شور و  دل نو دولتش نگاه کردند، به آ

ای جمهوری اسالمی، بانگ و حق خواهی کارگران و صدای نماینده و سخنگویان آنها دهان به میدیا و رسانه ه

بسیاری از فعالین  امروز جامعه .دهان با شور و شوق به خانه های مردم رفت و بحث مجالس و تجمعات آنها شد

میکنند و در قلب آنها جای  صالح خود نگاه انبعنوان سخنگوی ،که قبال اسمی از آنها نشنیده بود را این دو مرکز

  .همین حقیقت کار حاکمیت در سرکوب آنها را با مشکالت جدی روبرو کرده است .دارند

در این مدت مهمترین اخبار جامعه و رسانه های آنها از جدال جناحها و دعوای آمریکا و ایران و حتی بحث 

رانده حاشیه  بهمبارزات هفت تپه و فوالد  در مجلس، در زیر فضای حاکم بر جامعه حول وزرای دولتاستیضاح 

شاهد بروز یک عدالتخواهی عمیق، یک مساوات طلبی ضد سرمایه داری از دریچه هفت تپه و فوالد جامعه  .شدند

باال  تغییر داد وهمین حقیقت جایگاه طبقه کارگر ایران را در ذهن جامعه و در روانشناسی آن به طور جدی  .شد

عروج طبقه کارگر و خصوصا به میدان آمدن کارگر نفت کمر رژیم پهلوی را شکاند و  ٥٧انقالب ر دوره د .برد

همزمان عروج کارگر  .به یکی از شعارهای اصلی تجمعات اعتراضی تبدیل شد "کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما"

و  هساختفراهم افق آن را کمونیسم این طبقه و جواب و شرایط عروج زمینه ها و  و اجتماعی نفت در ابعاد سیاسی

م و کمونیسم قی آن دوره را هم به نام مارکسیسشروع دوره پایان همه سیاستها و افقهای خرده بورژوایی و چپ خل

دوره هم عروج کارگر این دو مرکز و حق طلبی و مدعی بودن آنها، بیان اینکه این  ایندر  .خط بطالنی کشید

ستقل از ممکن بودن اداره اش میکنیم، م و توسط شورای کارگری خود و خود یمز را ما و پدران ما بنا نهاده امراک

ن آنرا ار، طبقه کارگر و رهببودن  پاسخ و آلترناتیو مدعی و صاحب همیندر این اوضاع، اما آن و ممکن نبودن 

وهای طوالنی جریانات و گر ساخت و خط باطلی بر کارگرپناهی صف انقامت صاحبان جامعه و مدعی نمای در

 .کشید ...راست و چپ از خانه کارگر تا کارگر پناهی چپ های خلقی و ملی و قومی و

تجمعات و مجامع عمومی خود، طرح بحث شوراهای کارگری  برهمبستگی کارگران این دو مرکز، اتکای آنها 

ن همه برنامه و های هر روزه شخصیتها و نمایندگان آنها، افشا و خنثی کردنیتاسیوژو تالش برای ایجاد آن، آ

ترفندهای حاکمیت و نمایندگان مختلف آنها در جمع کارگران و در مقابل چشم جامعه، همبستگی عمیق و 

یکپارچه ای ایجاد کرده بود که دست و بال کارفرما و حاکمیت و ارگانهای سرکوب و تالش برای چند دستگی 

این تحرک یک بار دیگر اهمیت مجامع عمومی و دخالت مستقیم کارگران در  .ا بشدت سخت کردو انشقاق ر
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تصمیمات و اجرای آن به عنوان ساده ترین و ممکن ترین راه و دمکراسی مستقیم کارگری را در خون طبقه کارگر 

قه کارگر این تجربه بطور قطع نه تنها در مبارزات آتی کارگران این دو مرکز که در کل مبارزات طب .جاری کرد

 .خواهد بود تکثیرایران دستمایه و تجربه ای ارزشمند و قابل 

سمپاتی بزرگ کل جامعه به آنها  ،واقعیت این است که ابعاد حمایت مردم اهواز و شوش از کارگران این دو مرکز

 همین حقیقت است که همه .و ترس از تبدیل آن به تحرکی بزرگ کارگری، حاکمین را دست پاچه کرده بود

و محجوب  و استاندار دشمنان رنگارنگ و قسم خورد طبقه کارگر ایران از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا فرماندار

، را مجبور کرد برای مقابله با کارگران و پیش برد نقشه های شوم خود، ...و عوامل خانه کارگر و امام جمعه و

 ی، بدنبال دستگیر...ندگان دولت و سپاه پاسداران وزمانی که نمای .ریاکارانه لباس کارگر دوستی به تن کنند

تعدادی از نمایندگان هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی، فرصت را برای آرام کردن و خواباندن اعتراضات و فریب 

کارگران مناسب دیده بودند، گارد حفاظتی آنها برای اجازه ورود به جمع کارگران و امکان صحبت کردن، عکس 

 .و خودی وارد جمع آنها شدند "ما هم اسماعیل بخشی هستیم"و اینکه  ریاکاریبا و بلند کرده  را یاسماعیل بخش

در دل این جدال صفی از فعالین و سخنگویان کارگری در این دو مرکز عروج کردند و نه تنها در میان کارگران 

م، برابری طلب و بی توهم شناخته جدی، قابل احتراسیاسی این دو مرکز که در سطح جامعه به عنوان شخصیتهای 

آنها در قلب میلیونها انسان، سرکوب  ب مردم آزادیخواه و جایگاه واالیهمین حقیقت و شناختن آنها از جان .شدند

 .کرده است تر آنها را امروز دیگر سخت

 

 نقش رهبران و تاکتیک جمهوری اسالمی

دامنه  .از آنها، بر کسی پوشیده نیست یکنقش رهبران و فعالینی که در این دوره عروج کردند و جایگاه هر 

و نقشی  شانخودآگاهی و روشنی سیاست و افق آنها به عنوان سخنگو و نماینده کارگران این مراکز، توان و کالیبر

جدی داشت، بعالوه دامنه اعتبار و اتوریته آنها را در  ایفا کرد، نه تنها در مبارزه این دوره نقش یک از آنهاکه هر 

  .بطور وسیعی گسترش دادمیان طبقه کارگر ایران و مردم آزادیخواه 

کارگران  و  کردند، که میان نمایندگانجمهوری اسالمی و کارفرما با همه عوامل و ارگانهای آنها، تالش جدی 

بکار گرفته  ...شایعات، پاپوش دوزی و دسیسه و پرونده سازی واز تهدید تا پخش  .توده کارگر فاصله بیندازند

در مقابل هوشیاری کارگران این دو مرکز و نمایندگان آنها خنثی و نقش بر آب  توطئه و ترفندها همه ایناما  .شد

چینان و جاسوسان خود را فعال کنند و عالوه بر نمایندگان کارگران سر به هر جمع و  تالش کردند سخن .شد

این  اما. تهدید و ارعاب را در دانشگاهها افزایش دادند .محفلی بزنند تا مدافعان آنها را نیز زیر فشار پلیسی بگذارند

در کل این دوره شهر اهواز و شوش زیر نظر مواجب بگیران  .نسل جوان از کارگران نشد وسیع هم مانع حمایت
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قیم حمله به نمایندگان و دستگیری دهها نفر از آنها در دستور و زمانی که اینها کارساز نشد، مست نهایتا .آنها بود

  .قرار گرفت

، امکانی فراهم کرد که اوال فعالین کارگری را در بخش عمده نمایندگان کارگراندستگیری و زندانی کردن 

تالش کردند با تهدید به اخراج،  .زیر فشار بگذارندایی طسوو در گوشه زندان به کمک همه ابزارهای قرون  یتنهای

و تالش کردند آنها  زندان طوالنی مدت و قطع نان خانواده کارگری، شکنجه و ترساندن، آنها را به زانو در آورند

تالش کردند با زور چاقو از آنها برای تائید پرونده های مهندسی شده خود و پاپوش  .تحریک کنند را علیه هم

و برای  مستاصلدر تنهایی افرادی را  دتالش کردن .شهادت بگیرنددر نظر گرفته بودند  دوزی علیه نمایندگانی که

تمایل و علیه وجدان و خواست  به زانو در آورده تا، مراکز و خواباندن فضای اعتراضی برنامه های آتی خود در این

بتوانند با استفاده از عوامل  بعالوه عدم حضورنمایندگان در جمع کارگران امکانی فراهم کرد که .خود عمل کنند

 .راحت تر بتوانند به توده کارگران فشار بیاورند و اعتصاب و اعتراض قدرتمند آنها را آرام کنندخود و کارفرما، 

نیز به جان کارگران انداختند و از آنها نیز کارگری  "نماینده"به نام کارگر و در این میان افراد انگشت شماری را 

این تاکتیک قطعا برای حاکمیت و کارفرما دستاوردهایی داشت و اما در میان طبقه کارگران این  .استفاده بردند

و همزمان آنها را پخته تر، هوشیارتر و آماده تر برای  اد کرددو مرکز و کل طبقه کارگر ایران نفرت عمیقی ایج

  .جدالهای آتی کرده است

کسانی که تادگی کردند و تن به هیچ سازش و تسلیمی ندادند، ایس هاهمه فشار علیرغمکسانی که در این پروسه و 

ی کل رفقای خود و طبقه کارگر ایران را نمایندگی کردند رعلیرغم کل این دسیسه چینی ها هوشیارانه منافع کارگ

نمایندگان و کل جامعه کارگری ایران نه تنها به عنوان و فوالد امروز از زاویه کارگران هفت تپه و استوار ایستادند، 

 .هستند میقیع و اعتماد مم آنها مورد احترامصصالح و راستین خود نگاه میشود که به عنوان رهبران هوشیار و م

امروز این شخصیتها در سراسر ایران و در میان دهها میلیون کارگر و معلم و دانشجو و حتی در بعد فراتر از ایران 

  .احترامندهم شناخته شده و مورد 

رهبران و سخنگویان راستین این طبقه در ذهن خود کارگران فوالد و  از نمایندگان، حفاظت واهمیت دفاع  بعالوه

قات یک بار دیگر اهمیت دفاع از فعالین این اتفا .شده تبدیل شد امری پذیرفتهبه هفت تپه و همه کارگران ایران 

ها را بیش از هر وقت برجسته کرد و به و رهبران کارگری در مقابل حاکمیت و کارفرما و دستگاه سرکوب آن

 .عنوان یک فاکتور جدی در آینده و در هر مبارزه و اعتراض و اعتصابی مورد توجه خواهد بود
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 دو صف متحد در مقابل هم

در  ، با حمایت بخش وسیعی از مردم آزادیخواه در سرتاسر ایران،کارگران هفت تپه و فوالد و خانواده های آنها

از دولت و گارد ضد  ی متشکلصفاما در مقابل  .نار هم ایستادند و متحدانه از هم دفاع کردنداین مدت در ک

میدیای رسمی آنها از صدا و سیما تا ایلنا، از مجلس  تا مراکز پلیسی واطالعاتی، زندانبانان و شکنجه گران، ،شورش

همگی متحدانه علیه  و عوامل آنها، محلو شورای اسالمی تا امام جمعه و بیت رهبری و سپاه ، از خانه کارگر 

یکی حربه  .کارگران این دو مرکز انجام وظیفه کردند و یک نقشه همه جانبه ضدکارگری را مشترکا پیش بردند

و تالش  ریاکاریسرکوب و تهدید و زندان و شکنجه و اخراج و گرسنگی را بلند کرد و دیگری ابزار فریب  و 

دیگری کوشید با  ی تالش کرد کارگران را با تهدید و ارعاب به تسلیم وادار ویک .برای انشقاق و چند دستگی

برای  ،در مقابل بیت رهبری و ارگانهای حاکمیت زانو زدنی و کارگر پناهی آنها را وادار به راکاچرب زبانی و ری

و کرامت باالی تالش کردند به این شکل عزم و اراده و حق طلبی و شخصیت  .ندک ،کسب ابتدایی ترین مطالبه

اما همه اینها از  .آنها را بشکنند و به جای آن التماس و تسلیم و پابوسی حاکمان را در دورن آنها جایگزین کنند

حق طلبی کارگران کم نکرد و سر تسلیم و خواهش و تمنا در بارگاه حاکمین و کارفرما را وارد فضای کارگران 

 .نکرد

و شایعه پراکنی علیه کارگران هفت  ها ازی و قول و قرار دروغ و وقت خریدن، حقه بها در این دوره انواع دسیسه

آنها توسط این ارگانها،  شخصیت "خراب کردن"به قصد پرونده سازی تپه و فوالد، علیه نمایندگان خوشنام آنها و 

دروغین شان  دشمنان و دوستان هااین کارگران متوجه شدند که همه اما در دل همه این توطئه ها .صورت گرفت

این واقعیت که بارها در سخنرانی و صحبتها و نوشته های فردی  .دشمنان قسم خورده این طبقه هستند در حقیقت

و جمعی کارگران این دو مرکز و در افشای دسیسه های کارفرما و ارگانهای مختلف دولت بیان شد، خودآگاهی 

 .بوجود آوردباالیی را در میان آنها و به طبع آن در میان طبقه کارگر ایران 

است و بورژوازی ایران و  یک طبقه با منافع مشترکیت را که طبقه کارگر عهمین حقایق یک بار دیگر این واق

و  کرددولت و ارگانهایش با هر اختالفی با هم، ارگان و حاکمیت طبقه سرمایه دار و ضد کارگری اند را نمایان 

  .ردهم اثبات کها،  ترین برای متوهمحتی در تجربه عملی و در دل یک جدال جدی در فوالد و هفت تپه، 

کل این حقایق در ذهن جامعه و در ذهن خود طبقه کارگر حقایقی را برجسته کرد که کارگران مستقل از تقسیم 

بندی های ملی و قومی و مذهبی و جنسی و نژادی، مستقل از همه هویت تراشی های کاذبی که روزانه چون سم 

رکات سراسری در این دوره و متعاقبا فضای این فضای بعد از دیماه و تح .علیه آنها تولید میکنند، یک طبقه اند

دوره جامعه و اعتراضات کارگری از هپکو و خصوصا هفت تپه و فوالد و بازتاب آن در جامعه، دریچه ای را بر 

رشد این در کنار این و پا به پای  .روی عروج یک آلترناتیو برابری طلبانه و سوسیالیستی در جامعه ایران باز کرد

، آلترناتیوهای دیگر از جوابها ه کارگر و در میان محرومان جامعهکارگری و سوسیالیستی در طبق عدالتخواهی
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حاکمیت و اصالح طلبان حکومتی، نیروهای لیبرال و به اپوزیسیون رانده شده، ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی و اتکا 

و همه طرفداران رژیم چینج  ..ذهبی وبه جدال آمریکا و غرب با جمهوری اسالمی، جریانات قومی و فرقه های م

به کمک غرب، جریاناتی که تالش میکنند یکی به نام ایرانیت و تمامیت ارضی ایران و دیگری به نام اقوام و 

،  رنگ قومی، ناسیونالیستی  و مذهبی به مبارزات آزادیخواهانه مردم ...ملیتهای مختلف کرد و ترک و عرب و

زمانی که از این دریچه به مبارزات این دوره کارگران فوالد و  .رانده شدند اشیهو به ح بزنند، بدرجه ای عقب

هفت تپه و صف بندی های حول آن نگاه خواهید کرد، مستقل از مطالبات خود کارگران هفت تپه و فوالد، 

جامعه  .تاثیرات و دستاوردهای بسیار جدی تر آن را در بعد ماکروتر و در سطح کل جامعه ایران خواهید دید

جامعه در حال صفبندی . موقعیت خود و طبقه کارگر ایران را از دریچه جدال این دوره هفت تپه و فوالد نگاه میکند

 !حول جدال طبقه کارگر و بورژوازی است
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 در اشغال، اسماعیل در زندان، بعد چی؟شهر شوش 

 

 مصطفی اسد پور

به یمن وجود سندیکا و رهبران کارگری حمله گارد ویژه میتواند به عکس خود تبدیل گردد. اشغال شوش و هفت 

 تپه میتواند لقمه بزرگ اعتراض کارگری در گلوی جمهوری گردد. 

د شورش متشکل از واحدهای تکاوران قسم خورده و بعد از چندین ماه تهدید و مقدمه چینی سرانجام گارد ض

سنگدل و شش دانگ فرمانبر و تا دندان مسلح به شهر شوش رسید. کسی از چند و چون گزارش فرمانده گارد به 

شهر و به  "نجات"هیئت ارتشبدهای نجات مام وطن مستقر در کاخ ریاست جمهوری خبر ندارد، بهر صورت 

فت تپه نمیتواند هنر قابل توجهی بنظربرسد. هر چه هست، با هر تفسیری و مستقل طریق اولی محاصره کارخانه ه

از هر آینده در راه، کارگران هفت تپه و اعتصاب آنها بدون تردید، یک پیروزی بزرگ را به نام خود ثبت کرده 

ان دهد و کارگران است؛ و آن اینکه دولت ناچار میشود به شانه باالختن، وعده های پوچ سرسری از راه دور پای

هفت تپه را در محل به هماورد بطلبد. نیشکریها بدرستی با اعالن قبلی نیروی مسلح اعزامی را در محل کارخانه رو 

در رو پذیرفتند. به این ترتیب در مواجهه با اعتصابیون که تنها سالح آنها از تکرار شعارها فراتر نمیرفت حمله 

شد. خفت و جبن دولت مرکزی در باتالق فعلی گریز ناپذیر  "پنچر"از شکوه نیروهای اعزامی بدون رعب و عاری 

است. این حمله و ورود نیروهای اعزامی از مرکز آتش اعتراضات را تندتر میکند، فرجه تازه تری در دسترس 

جه کارگران خسته از بی عرضگی مقامات محلی قرار میدهد، و بر عکس تصور دولت، امروز نورافکن ناشی از تو

افکار عمومی کارگران را در پافشاری بر مطالبات خویش جری تر خواهد نمود. تبدیل اشغال نظامی شوش و هفت 

تپه به سکوی پرش اعتراضات کارگری و بهم بافتن پیوندهای تازه و قوی تر در گرو اشتها و برنامه ریزی فعالین 

 ت:عملی در محل است. در این مورد مشخصا سه عرصه قابل توجه اس

 

 حمله سیاسی –اول: توجیه اخالقی 

امروز هر کودک ده ساله از شهر شوش میپرسد این لشکر کشی بر علیه چه کسی و چرا؟ تا بحال کجا بودید؟ مگر 

نه اینستکه یک سال است کارگران در انتظار، و به معنای واقعی در انتظار پاسخ درست و حسابی، نه در خندق و 

همین کودک در محاسبه سرانگشتی هاج و واج سنگر، بلکه در محوطه کارخانه زمین و زمان را بهم بافته اند؟ 

میماند مگر نه اینستکه مخارج اعزام و نگهداری واحد سرکوب به چندین برابر طلبکاری کارگران در دستمزدهای 
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معوقه بالغ میگردد؟ حتی برای یک کودک به غایت خنده دار است که به جای نان و دستمزد، گلوله و باطوم برای 

 به تحفه آورده شود!شکم گرسنه کارگران 

 

 دوم: نظم، قانون و مالکیت مقدس

در طول چند ساله اخیر اگر سنگی از نیشکر هفت تپه روی سنگ بند است حاصل دخالت و احساس مسئولیت 

عمیق و داوطلبانه خود کارگران است. تا همین جا ماشینها، زمین، اموال و داراییها، کشتزارهای هفت تپه در 

ف دولتی و جملگی با مجوز قانونی در راه منافع فردی مقامات و خویشان آنها به تاراج رفته همدستی مافیای مخو

است. هفت تپه دو بار با خون و عرق کارگران عجین است، یکبار در ساختن آن، و بار دیگر در حفظ آن از چنگ 

 دزدان رسمی.

دولت مرکزی اعزام نیروی نظامی را با اعاده نظم توجیه میکند که یک سر سوز حقانیت در آن یافت نمیشود. شهر 

شوش با میزبانی دهها اعتراض و راه پیمایی کارگران در امنیت و آرامش بی سابقه غرق بوده است. حضور دائمی 

 پرارزش تجربیات از فصلی –ا تفرقه استخدامی فضای اعتراضات جو کارگری، متحدانه و فارغ از تعلقات ملی و ی

 . میاید حساب به کارگر طبقه معاصر

 

 سوم: اشتغال و دستمزدها

جمهوری اسالمی هر تصویری از یک دستگاه مستقیما قره نوکر و باجگیر سرمایه را برای خود قایل باشد، بی جا 

میکند از صغیر و کبیر خانواده های کارگری بخواهد در انتظار رونق اقتصادی و رشد مطلوب سود مراکز تولیدی 

اورند. تا امروز این کارگران بوده اند که عالرغم از گرسنگی تلف شوند؛ کار نخواهند، دستمزد نخواهند و دم بر نی

یاوه گویی و وعده های هذیان آلود دستمزدهای عقب افتاده تن به جهنم بردگی مزدی در ایران داده اند. دیگر 

 بس است. 

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

شته اند. در تشابه با پاریس شهر شوش توسط نیروی بمراتب برتر اشغال شده است، اما کارگران تسلیم نشده گذا

اند. درست در تشابه با کمون پاریس، قدرت واقعی کارگران در جبن دشمن هویداست. مرز پیروزی کمونارهای 

 ی و پیشروی رقم میزند. هفت تپه ای را اما نقشه دقیق برای یک نبرد متنوع و توام با عقب نشین

پایان اشغال نظامی و تضمین سالمتی و آزادی کارگران زندانی یک قدم در موازات سایر اقدامات در سطح 

 سراسری است. بعد از آن چی؟ این سوالی است که روی میز کارگران شوش و هفت تپه قرار دارد.

 

١٣٩٧آبان  ٢٧  
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 پدطمی ای ها هفت تپه قلب ما با قلب

چهاردهمین روز اعتصاب و ششمین روز تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری در آبان،  ٢٧امروز یکشنبه 

یگانهای ویژه ضد شورش که از دیروز برای سرکوب اعتراض کارگران وارد شوش شده بودند، محوطه ، شوش

خانواده هایشان و مردم حامی آنها در جلو هفت تپه را محاصره و مانع خروج کارگران و پیوستن آنها به رفقا و 

را آرمند و یک خبرنگار  سلماسماعیل بخشی و مو دو نفر از نمایندگان کارگران هفت تپه،  فرمانداری شدند

 دستگیر کردند.

چهارده روز گذشته طبقه کارگر ایران و محرومان جامعه، هفت تپه و مبارزه و تالش آنها را تعقیب کردند و 

را در پیروزی آنها به تصویر کشیدند. در این مدت با همه سد سانسور رسانه های جمهوری اسالمی  موفقیت خود

از هم  نفر و رسانه های رسمی جهان، صدای حق طلبی کارگران هفت تپه و خانواده هایشان، به گوش دهها میلیون

رگر و انسان عدالتخواه در جامعه ایران طبقه ای های آنها و صف وسیعی از مردم آزادیخواه ایران رسید. میلیونها کا

برای پیروزی و   را تعقیب کردهکارگران هفت تپه  اعتراض و تجمعات و سخنرانی نمایندگان هر لحظه و هر ساعت

 کارگران هفت تپه لحظه شماری کردند.

اسماعیل ، دو تن از نمایندگان کارگران هفت تپه اما امروز با تعرض گارد ضد شورش به کارگران و دستگیری

 ، ترساندنبرای فلج کردن تالشیجدال کارگران هفت تپه وارد فاز دیگری شده است. این  ،بخشی و محسن آرمند

 و به شکست کشاندن کارگران هفت تپه است. 

بدون تردید این تعرض مورد نفرت طبقه کارگر و مردم آزادیخواه نه تنها در هفت تپه و شوش بلکه و بعالوه در 

کارگران هفت تپه، علیرغم اهمیت واالی آن،  بهن است. اما این نفرت از حاکمان و این سمپاتی وسیع سراسر ایرا

را تا زمانی که در عمل به حمایت و تقویت صف کارگران و خانواده هایشان تبدیل نشود، هنوز هفت تپه ای ها 

 .میگذاردتنها 

ت آنها، بلکه و بعالوه تالش برای آزادی فوری و بی قید امروز نه تنها تالش برای موفقیت کارگران و تامین مطالبا

است. باید کارگران هفت تپه را مورد حمایت قرار  سایر مراکز صنعتی، بر دوش کارگران گانو شرط دستگیر شد

تپه ای ها و برای تقویت آنها قرار داد. باید بطور عملی در هر مرکز  تداد و صدای اعتراض خود را در کنار هف

دست به اقدامی عملی و حمایتی از کارگران هفت تپه و برای آزادی نمایندگان  تو محال ارس، در مدکارگری

از هم طبقه ای های خود و مردم آزادیخواه در کنار  یکه صف وسیع ببینندآنها زد. امروز کارگران هفت تپه باید 
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، تا ، اعتصاب و....تجمعات حمایتی زاآن آنها هستند. باید آنها را به اشکال مختلف از اعالم حمایت علنی، 

 را سازمان داد.  ....سازماندادن صندوقهای مالی برای تامین زندگی کارگران اعتصابی و خانواده های آنها و 

تا کنون مردم شرافتمند شوش و جمعهایی از کارگران و اقشار مختلف مردم در این منطقه، همراه با کارگران فوالد 

ارگران اعتصابی حمایت کرده اند. اما امروز و با تعرض نیروهای ضد شورش به کارگران و اهواز، صمیمانه از ک

 . اندبه شهرها و مناطق دیگر کش رادامنه حمایت از کارگران و خانواده های آنها باید ری نمایندگان آنها، یدستگ

ای آنها در هفت تپه، با اعتراض حاکمیت باید بداند که هر نوع دست درازی به کارگران، نمایندگان و خانواد ه ه

صف وسیع و همبسته طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در سراسر ایران جواب میگیرد. خواست آزادی دستگیر 

شدگان نه تنها در هفت تپه و شوش بلکه و بعالوه باید در همه جا در راس مطالبات کارگران و مردم آزادیخواه 

ن هر چه از توانشان بر آمده است، برای احقاق حقوق خود انجام داده اند و قرار بگیرد. کارگران هفت تپه تا کنو

د. کارگران نیاز دارنحمایت عملی و سازمانیافته هم طبقه ای های خود و مردم آزادیخواه در سراسر ایران  بهامروز 

 هفت تپه و خانوداه های آنها الیق وسیعترین حمایتها هستند.

 

 

 حکمتیست)خط رسمی( _حزب کمونیست کارگری

 ٢٠١٨نوامبر  ١٨ -١٣٩٧آبان  ٢٧
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 نیشکری ها، کارناوال با شکوه و چوبدستی های آن

 

 مصطفی اسد پور

! آیا کسی میداند از کجا و "عزا، عزاست امروز، روز عزا است امروز ، کارگر هفت تپه صاحب عزاست امروز"

چگونه این شعار به اکسیونهای کارگری وصله شد؟ مظلومیت بد قواره و منحوس این شعار و در همراهی با پالکارد 

خود شلیک میکند. این ظلم نابجایی است تیری است که یک اکسیون کارگری مستقیما به پای  "ما گرسنه ایم"

که یک اعتصاب علیه فلسفه وجودی خود، علیه اهداف اعتراض، و در عین حال علیه فضای سیاسی جامعه روا 

 آبان شهر شوش با شرکت خانواده نیشکری ها گواه این واقعیت است.  ٢٥میدارد. تازه ترین مورد، راه پیمایی 

روز نمایش قدرت، روز پیوستن زنان خانواد های کارگری به خطوط اول جبهه  این روز عزا نبود، بر عکس، یک

های مصاف بر سر دستمزد، و به این اعتبار میبایست یک روز جشن به حساب آید. رژه آبان شهر شوش، قبل از 

وقی، بر آنکه رژه زحمتکشانی به تنگ آمده از گرسنگی باشد، عرض اندام نیروی طبقه کارگر بر علیه فقر و بیحق

 علیه نظم مبتنی بر سود، نمایش خیابانی نیرو آلترناتیوی برای ریشه کن کردن گرسنگی بود.

اگر قرار باشد لحظه ها، و تک رویدادها شاخص و بیانگر روندها و تحوالت مهم در دل یک جامعه قرار بگیرند، 

ه تالش طبقه کارگر برای اشغال صندلی راه پیمایی نیشکری ها آینه تمام قد تحوالت طبقاتی جامعه ایران، و گوا

شایسته در ردیف اول نیروهایی است که میخواهند و میتوانند سرنوشت جامعه را به نفع خود، به نفع آفرینندگان 

نعمت و ثروت رقم بزنند. در متن این تحول جامعه ایران یکبار برای همیشه باید در ادبیات سیاسی خود درمواجه 

تجدید نظر کند. دوران قریب یک قرن قدر قدرتی سرمایه متکی بر کارگر ارزان و خاموش، با اعتصابات کارگری 

دوران آروغهای باسنهای فربه، دوران بوزینه های نظم به پایان رسیده است. این جامعه باید روایت شلوغکاران از 

ا و چرب زبانان به انداره حاصل دخالت سرهنگه "آرام کردن عصیان با ترساندن و گول زدن"کارگران اعتصابی و 

 کافی خبره را فراموش کند. فرهنگ غالب باید به نفع احترام به اعتصاب کارگری خانه تکانی شود. 

در دل یک دنیا و منطقه پرتحول، در دل نارضایتی عمومی و عمیق علیه جمهوری اسالمی تماشایی است که کدام 

یشتر از بهره کشی همچنان پر سود از طبقه کارگر در مسابقه طیف بزرگی از بخشهای بورژوازی برای سهم هر چه ب

مسخره و مضحکی از االکلنگ سیاسی هر روز بنوعی ملی، ناسیونالیست، شووینیست، دمکرات، مونارکیست، 

لیبرال، جمهوریخواه از آب درمیایند؛ چگونه در مسابقه فضیلت و کاردانی در براه اندازی تولید سبقت میگیرند؛ 

در قطب امید و رفاه در ایران این اعتصابات کارگری است که در حال رشد است. اعتصاب پس از  در مقابل

اعتصاب، بخش های جدیدی از طبقه کارگر در ایران پایان توهم و تفرقه را میان صفوف خود اعالم میدارند. 
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ویی؛ مستلزم ورق زدن اعتصاب پیام آور سازمان، نقشه، رهبری در صفوف کارگران؛ مستلزم همفکری و چاره ج

 "خیل کارگران گرسنه "تجربیات گذشته است. اعتصاب، بر عکس تصویر دشمنانه بورژوایی، آخرین آلترناتیو 

میزنند، نیست. اعتصاب نقطه اوج خوش بینی کارگران در حصول بیشترین وحدت، اعتماد  "سیم آخر"زمانی که به 

ک پیروزی که در هر گام خود و از همین امروز بر نفی بهره کشی به سایر همرزمان، و اطمینان به پیروزی است، ی

 و استثمار و همه چرک و کثافت توجیه گر آن استوار است.

طبقه کارگر در ایران خود را برای بزرگترین تحول فکری و سیاسی در آن جامعه آماده میکند، صفوف خود را 

ات هر چه بیشتری باید پیروز شود، و برای کسب پیروزی صیقل میدهد و ره به جلو میگشاید. در این مسیر اعتصاب

اعتصابات کارگری چاره ای ندارند بجز اینکه با همه قامت و با همه ادعای خود ظاهر شوند، چوبدستی ها را کنار 

 بگذارند و آنچه میخواهند را با صدای رسا اعالم بدارند.

وانی کنیم: روز جمعه، شهر شوش در قرق کارناوال عظیم اجازه دهید خبر را یکبار دیگر و از منظر متفاوت باز خ

و با شکوه، صدها نیشکری گوشها و چشمها و توجه این شهر و عالم و آدم را به آلترتاتیو خود برای آینده کارخانه، 

مقاصد خود برای زندگی بیکاران احتمالی، و تعیین تکلیف با دستمزد شاغلین جلب نمودند. صف کارگران درر 

تنگاتنگ دوستداران و فعالینی بود که با اعالمیه ها، دامن زدن به بحث، قرار و مدارها، صندوقهای کمک حلقه 

 مالی ملزومات پیروزی مشترک برای کل شهر را تدارک میدیدند...

 

 

 ١٣٩٧آبان  ٢٨

 به نقل از علیه بیکاری
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 هفت تپه و فوالد

 در کنار هم تا آزادی همه

 

تعدادی از کارگران هفت تپه و نمایندگانشان با تالش مشترک کارگران هفت تپه و فوالد و حمایت بی  تا کنون

آخرین اخبار منتشر  طبق .آزادیخواه آزاد شده اند دریغ مردم آزادیخواه شوش و بخشهایی از طبقه کارگر و مردم

آنها، محمد خنیفر، مسلم آرمند و سید امروز سه نفر از دیگر از نمایندگان  سندیکای نیشکر هفت تپه، از جانب

 نفعال مدنی و از مدافعا نفاضل خنیفر آزاد شده اند و اما هنوز اسماعیل بخشی نماینده کارگران و سپیده قلیا

  .کارگران هفت تپه در زندانند

ر کار نیست هیچ مذاکره ای دن کارگران هفت تپه امروز اعالم کرده اند که تا آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیا

 .و به اعتراض و اعتصاب خود ادامه میدهند

همزمان با اعتراضات هفت تپه کارگران فوالد نیز در کل این مدت ضمن ادامه اعتراضات خود از هفت تپه ای ها 

  .به گرمی حمایت و خواهان آزادی همه دستگیر شده گان شده اند

خیر، عقب نشینی حاکمیت و همه ارگانهای سرکوبگر آنها بی تردید آزادی کارگران هفت تپه و از جمله سه نفر ا

اما این تنها یک قدم است که به همت تالش و  .و همه حامیان آنها است ، فوالدو یک موفقیت کارگران هفت تپه

هفت تپه و حمایتهای تا کنونی و از جمله تالش صمیمانه کارگران فوالد و مردم شوش ممکن  انهوشیاری کارگر

اما و همچنانکه خود کارگران  .این تالش مشترک و حمایتهای همه جانبه تا کنونی هیجان انگیز است .شده است

 نهفت تپه بیان کرده اند، هیچ مذاکره ای با روسای دولت و نمایندگانشان تا آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیا

اما و عالوه بر این همه پرونده  .دولتی استاین اولین شرط هر نوع مذاکره و نشستی با مقامات  .نباید صورت بگیرد

دولت و نمایندگانش  .های تا کنونی و ادعاهای پوچ حاکمیت علیه نمایندگان هفت تپه و حامیان آنها باید باطل شود

هیچ ارگان و  .و از جمله دادگاههای آنها باید رسما حکم برائت همه هفت تپه ای ها و حامیان آنها را اعالم کنند

حق ندارد با اتکا به ادعاهای خود ساخته امروز و پرونده های سرهم بندی شده مراکز پلیسی و اطالعاتی،  دستگاهی

. در آینده هم به نمایندگان و سخنگویان هفت تپه و حامیان آنها از فوالد تا هر جای دیگر دست درازی کنند

 .هفت تپه جای خود مانده است آزادی دستگیر شدگان تنها قدم اول است و هنوز همه مطالبات کارگران

علیه کارگران هفت تپه و فوالد و خصوصا  پاپوشدوزیاین روزها و در دو سه هفته گذشته شاهد انواع توطئه و 

تا تالش برای تبدیل اعتراض کارگران این مراکز به  پرونده سازی امنیتیاز تالش برای  .نمایندگان آنها بودیم
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یک به یک  همه و همه با آگاهی باالی کارگران هفت تپهمهوری اسالمی، دستمایه دعوای درونی جناحهای ج

حمایت وسیع کارگران،  ودستگاه سرکوب در مقابل صف متحد کارگران هفت تپه و فوالد  .نقش بر آب شد

  .است همعلمان و مردم آزادیخواه، ناتوان ماند

 .شده استتحمیل  ...په، فوالد، هپکو وهفت ت انکه به کارگر استمسئول فقر و محرومیتی جمهوری اسالمی 

حل کارگران را  مشکل معیشت در مالکیت خصوصی اند یا دولتی، ،هد یا نناینکه این مراکز امروز سودباالیی میده

 .انسانی داشته باشد و این ممکن است مرفه و طبقه کارگر ایران با شاغل و بیکار آن حق دارد و باید زندگی .نمیکند

 .حاکمیت استدولت و  هیکاری مکفی و تامین زندگی شرافتمندانه برای همه وظیفپرداخت بیمه ب

اما تالش برای تامین یک زندگی  .دانستحمایتهای تا کنونی از هفت تپه و فوالد ارزشمند است و باید قدر آن را 

اکثریت بزرگی از مردم ایران، احتیاج به یک صف متحد و همبسته و سازمانیافته  برای طبقه کارگر ودر شان انسان 

اتحاد طبقه کارگر در دل این اعتراضات و  .خود را باید تقویت کرد امروز این همبستگی و قدرت متحد .دارد

و گسترده  ا کندخودآگاهی صفوف ما به عنوان یک طبقه واحد در مقابل حاکمین و سرمایه داران، باید سازمان پید

امروز این غول عظیم  .از قدرت عظیم طبقه کارگر ایران است گوشه ای همبستگی و اتحاد تا کنونی تنها .تر شود

با شاغل و بیکار آن، با خانواده  ما این دوره باید به کل طبقه و شعف انگیز اتحاد ارزشمند .قد علم کرده است

این وظیفه بزرگ بر  .سرایت کند مراکز کار و زندگیجامعه در همه کارگری و فرزندان آنها و با اقشار محروم 

  .نقش این رفقا در مسیری که داریم حیاتی است .دوش فعالین و رهبران هوشیار طبقه کارگر است

 

 

 زنده باد همبستگی و اتحاد همه جانبه طبقه کارگر 

 (خط رسمی)حکمتیست _حزب کمونیست کارگری

 ٢٠١٨نوامبر  ٢٢ -١٣٩٧اول آذر 
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 نیشکر: هفت تپه با یا بدون آن؟کارخانه 

 زنده باد بیمه بیکاری!

 مصطفی اسد پور

کارخانه نیشکر هفت تپه جنازه ای است که از شوش تا تهران بر دوش چرخانده میشود. بنا به منطق تکنیک و بازار، 

در تشابه با بسیاری کارخانه های دیگر، عمر نیشکر هفت تپه سالهاست به پایان رسیده است. نیشکر هفت تپه حتی 

گران آن آش دهان سوزی نشد. رونق این کارخانه در در دوره طالیی خود از زاویه رفاهیات و دستمزد برای کار

استثمار وحشیانه کارگران فصلی و شهر فقیرانه کارگری شوش خالصه میشود، اما امروز، در تابوت بحران و سقوط 

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

ری از شرایط جهنمی کار در ایران هنوز در دفتر و دستک مخوف کارآفرینی جمهوری اسالمی، در آن با بهره گی

انتظار هر الدنگ سوداگر اهل بیزینس به گورش نمیسپارند. طنز تلخ ماجرا و هنر بورژوازی در اینستکه تابوت بر 

ه هیوالیی تبدیل شده است که دوش خود کارگران در گردش است. هفت تپه، با ارتزاق از کار و خون کارگران ب

به نوبه خود اکنون نه فقط بر زندگی روزمره و معاش، بلکه بر ترسیم افق و انتظارات حتی در دل بزرگترین نمایش 

 مبارزاتی کارگران سنگینی میکند. 

 

 خصوصی یا دولتی: معجزه فریب بورژوایی در ایران!

سوابق مبارزاتی و اتحادیه قدرتمند خود، بنا به تجربه مستقیم  هر کارگری، تا چه برسد به کارگر هفت تپه ای با آن

خود میداند که سگ زرد برادر شغال است؛ میداند که این یک سوال و یک انتخاب در مقابل کارگران نیست، 

بلکه باالیی ها دارند برای از سر گذراندن بحران و برای سرشکن کردن این بحران بر سر کارگران وقت میخرند؛ 

اند که هر قدم از موفقیت کارفرما جز با استثمار شدیدتر کارگران ممکن نیست؛ میداند که کارفرماها و دولت مید

منافع خود را خوب تشخیص میدهند؛ میداند بهترین کارفرما، کاله گذارترین، دزدترین و فاسدترین این قبیله است 

ن شکل رابطه انسانی استوار است. میداند شرافت و چرا که قبل از هر چیز رابطه کارمزدی مبتنی بر رذیالنه تری

حقیقت، میداند مقدسات و پروردگار، میداند علم و آمار و آمال، همه چیز طبقاتی و آن نیز بر تحمیل آن به کارگر 

جامعه است. تنها انتخاب کارگر در اینست که این واقعیت را با زبان خوش و یا با زور گردن بگذارد. اینجاستکه 

 ی هفت تپه خود را علیه تمام طبقه کارگر در ایران عیان میسازد.هیوال
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مگر در دل مبارزه طبقتی کم کارخانه تعطیل شده است، آیا مگر نه اینستکه جایی که اتحادیه ها پرزورتر هستند، 

بر سر زندگی کارگران با دریافت بیمه بیکاری بیشتر و طوالنی تر از قمار صاحبان سرمایه مصون میماند؟ بحث 

فریب رهبران کارگری و یا فرمول معجزه آسا آنهم نزد دولت و کارفرماهای امتحان پس داده جمهوری اسالمی 

محلی از اعراب ندارد. نسل حاضر از رهبران کارگری در ترکیب درخشانی از هوشیاری و کاردانی معنای نوینی 

اران اعتصاب کارگری از توطئه بزرگترین شبکه به آژیتاتور و آژیتاسیون کارگری بخشیدند، تحت هدایت آنها هز

ضد کارگری دنیای معاصر، متشکل از ترکیب خانه کارگر و سرکوب مسلح ارگانهای امنیتی جان سالم بدر برده 

اند، به یمن فعالیت چند بعدی و حرفه ای این رهبران، مسایل کارگری از گوشه زندانها و از ستون نشریات الیت 

ازار راه پیدا کرد و برای نخستین بار در تاریخ ایران و بیشتر از هر کشور دیگر مسایل مربوط به سیاسی به کوچه و ب

طبقه کارگر و مسایل دنیا و مافیا از زاویه طبقه کارگر از زبان چهره های شناخته شده به مشغله عام و خاص تبدیل 

شهابی، ثقفی، عظیم زاده، پروین محمدی و شده است. فقط بعنوان نمونه شاهرخ زمانی، اسانلو، جراحی، صالحی، 

در نمونه آخر اسماعیل بخشی با همه وجهه شخصی خود دستمایه عزت و احترام برای دنیای بهتر کارگری در دل 

 یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ جهانی بوده اند. 

ای موجود به پیروزی معینی دست بحث بر سر اینستکه هر اعتراض کارگری باید با دینامیسم خود، نیرو و توازن قو

بیابد. توان ضعیف اقتصادی کارگران بخصوص در زمان اعتصاب، بلبشوی مطلق در مالکیت کارخانه و طویله 

تشخیص مسئولین در مقابل حقوق کارگران، ترفند پرداخت نوبتی و کشدار دستمزدهای عقب افتاده، دستگیری 

وبه خود تشخیص دستاوردهای اعتصاب و تصمیم به نشانه گیری به وپروسه پرمرارت آزادی زندانیان هر یک به ن

 سوی مطالبات سراسری، هر چقدر هم مانند خواست بیمه بیکاری بدیهی بنظر برسند، را دشوار میسازد. 

در بازگشت به اعتصاب جاری هفت تپه باید هنوز منتظر پیروزیهای بزرگی بود، به خاطر داشت که در همراهی با 

از و هپکو چه نمایش بزرگ قدرت کارگری را تجربه کردیم و چشم به قله های بلند دستاوردهای آتی فوالد اهو

 به اندازه دو سال جوانتر شدیم... ١٣٧٩بدوزیم. در آبان سال 

 

 

 زنده باد اتحاد کارگری!

 نوامبر ٢٥ -١٣٩٧آذر 4

 

 

 

 



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 18

 

 

 

 یاغیان نیشکر و فوالد

 

 مصطفی اسد پور

بسیار بجاست که خشم فروخورده کارگر و مردم زحمتکش در خیابانها، بانیان این جهنم را بسیار طبیعی است و 

هدف قرار دهد. این شور و یاغیگری باید در عین حال در هیبت یک جنبش توده ای و سازمان یافته، پیروزی را 

 .برای خود و جامعه، معین و تضمین نماید

وست و دشمن، از دور و نزدیک وقوع شورش و طغیانهای خیابانی جامعه ما در تب نارضایتی گسترده میسوزد. د

را انتظار میکشند. فقر و فاقه عمومی جاری که بر بستر بیکاری گسترده استوار است باید زمانی منفجر شود. مقامات 

ادامه  و مراجع گوناگون علنا هشدار میدهند و تدارک و آمادگی دولت برای مقابله با شورش و ناآرامی ها با حدت

دارد. چاپ گزارشات مصور و مبسوط از مانور گردانهای رنگارنگ نقشی بجز یک زنگ خطر را ایفا نمیکند. 

واحدهای ضد شورش مسلح میشوند، محاصره و کتک و شکنجه علیه معترضین شرکت کننده در اجتماعات را 

ما مهمتر اینکه فضای فکری از پیش شب و روز تمرین میکنند، زندانها و سلولهای بازجویی رفت و روب میشود. ا

برای مشروعیت سرکوب دولتی ساخته و پرداخته میشود. بر متن اقدامات قبلی، در روز موعود، کارگران بیکار به 

شورشیان، به گرسنگان و بینوایان حاشیه جامعه، سرخوردگان، دشمنان نظم و قانون تبدیل میشوند تا با نام نظم بتوان 

 مه ریزی شده علیه مردم زحمتکش را توجیه کرد. سرکوب و توحش برنا

سناریوی طبقه حاکم برای کارگران ساده و سر راست است. فقر و بی پناهی کارگران شاغل را به محافظه کاری 

در میغلطاند و برای کارگران بیکار ماشین مرگ آوری خواهد شد که آنها را در البالی چرخ دنده های نداری و 

هیچ کس به اندازه بورژوازی واقف نیست که همواره بخشی از مردم زحمتکش در مقابل مرگ استیصال له کند. 

تدریجی برنامه ریزی شده توام با تحقیر، به مقابله برخواهند خاست. فریب و کالشی یک مشت سودجو و خونخوار 

زندانشان میافتند. را کنار خواهند زد. خونشان به جوش خواهد آمد و خود به فکر چاره ای برای گرسنگی فر

طغیانهای اجتماعی همانقدر که طبیعی بحساب میایند به همان اندازه غیر قابل پیش بینی و خودجوش هستند. هنر 

است  "نعمت"بزرگ بورژوازی پس زدن این طغیانها با بیرحمی تمام است. یاغیان برای دولت سرمایه داران یک 

صد البته معماران فقر و فاقه عمومی جامعه برای فرصتی که  که با نمایش قدرت مابقی مردم را مرعوب کند.

ژنرالهایشان را به خیابانها گسیل بدارند، و مقاومت را بیهوده اعالم بدارند، لحظه ای تردید نخواهند کرد. عملیات 
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ال نها بر تحریک هر چه بیشتر جمعیت خشمگین و دامن زدن به عصیان هر چه بیشتر است. آنها دنبآ "ضد شورش"

 میگردند. "طعمه"

برای طبقه کارگر یاغیان این صف یک بخش مهم مبارزه بحساب میایند. کسانی که پرچم چاره جویی را در دست 

دارند، بردباری بیشتر به کتشان نمیرود، خواهان بدست گرفتن سرنوشت خود هستند، به نیروی خود باور دارند، 

د. اما طبقه کارگر شجاعترین عناصر خود را در سازمان قوی و توده ای بذر اعتماد میپاشند، از صدقه و تحقیر بیزارن

خود ادغام میکند. از آنها موتور محرکه ای برای بسیج هر چه بیشتر مردم زحمتکش میسازد. در مبارزه طبقه کارگر 

داشته  نمایشات خیابانی مطلوبیت خواهد داشت مشروط به اینکه کنترل زمان و مکان و چکونگی آن را در دست

باشد. در مبارزه طبقه کارگر دستگیری هر نفر باید موج تازه ای از اعتراض را برای آزادی او بدنبال بیاورد. طبقه 

کارگر در مصادره انبارهای مواد غذایی تردیدی بخرج نخواهد داد به این شرط که تعداد هر چه بیشتری از مردم 

 ت عملی مستقیما به تحکیم اتحاد در صفوف کارگران منجر گردد. زحمتکش از آن بهره ببرند و هر مورد از اقداما

آبان ماه نوبت خودنمایی یاغیان طبقه کارگر در اهواز و در اعتراضات مشترک فوالد و نیشکر بود. این اعتراضات، 

 "معمول"بجای طعمه، استخوان گلوی کل دستگاه حکومتی در ایران گشتند. نیشکری ها بر متن نارضایتی بسیار 

 و کارگر اعتراض چشم نور هفته دو از بعد و شده میدان وارد – معوقه دستمزدهای –در جامعه کارگری ایران 

 و ها رسانه سازیها، خصوصی کار، وزارت دولت، گردن به را باالیی بلند کیفرخواست جامعه، آن کل زحمتکش

تظاهرات، "سیون ترامپی اپوز تنبان به کک فوالد و نیشکری. میگذارند بجا بورژوازی جانبدار سراسر قضایی سیستم

 انداختند، اما راه طبقاتی خود را رفتند...  "تظاهرات تا پیروزی!!!

یاغیگری تا آزادی تمام زندانیان، تا وصول تمام دستمزدها، تا خروج گارد ضد شورش هنوز میدان مانور خواهد 

د و سازمان یابی شاغل و بیکار، در محالت و مراکز داشت، اما شور واقعی و حاصل آنرا در انواع شکل اتحا

 تولیدی، از شوش تا اهواز باید درو کرد. تجربه نیشکر و فوالد تازه فصل اول خود را به سرانجام رسانده است. 

 

 

 ١٣٧٩چهارم آذر 
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 تپه هفت ساعت با تاریخ تقویم

 

 ثریا شهابی 

 نیشکرهفت" کارگران اعتراضات و اعتصاب  پیشتازی با آسایی، برق نحو به ایران سراسر است ماه یک قریب

 آمده در متحدی و آگاه معترض، کارگر طبقه اشغال در  ،"اهواز فوالد مجتمع"  کارگران آن بدنبال و "تپه

 و خور مفت انگل مشتی مقابل در هایش، خواست ترین ابتدایی از نشینی عقب به قادر و حاضر که است

  .میشود تر گسترده و  گسترده اش مقاومت دامنه هرروز و نیست، حکومت در شان نمایندگان و سودجو

 گاه و شمار روز اهواز، فوالد شمار ساعت تپه، هفت شمار ثانیه با تاریخ تقویم عقربه روزها این ایران، در

 … و ساختمانی کارگران صنفی انجمن دهها و کشاورزان دانشجویان، معلمان، و عسلویه و هپکو شمارهای

 های رسانه  .میدهد را جهانی  و ایران معاصر تاریخ در نظیری بی فصول و بهار نوید که تاریخی .چرخد می

 اسرائیل و آمریکا و اسالمی جمهوری طرفدار های پرواصالحاتی اروپایی، های دولت جهانی، های قدرت

  .میکنند کوک شمار زمان این با را هایشان ساعت همه، اسالمی جمهوری با متخاصم

 بر نشسته های الدین پشم شیخ تا ترامپ دفتر و سفید کاخ از ،"اعتدال و امید" پرزیدنت دفتر تا امام، بیت از

 هفته چند همین که پهلوی، آقای دفتر و اسرائیل تا .. و ها اردوغان و عربستان و امارات  در نفت های چاه

 آقای بیشتر های پیچاندن مچ امید به و بسیج و سپاه از بخشی کمک به ی "فرشگرد" نخبگان همراه پیش

 کجا به را ایران تپه هفت که ببینند منتظراند داشتند، را تهران در حکومت کردن ”سره یک“ قصد  ترامپ،

  !میبرد کجا به را ایران ٬کارگر طبقه !برد می

 خواست چند تنها  که ای طبقه .است آگاه و  همبسته مصمم، معترض، کارگر طبقه اشغال در روزها این ایران،

 شکل در) دولت مستقیم پذیری مسئولیت و  (معوقه های حقوق) معیشت از است عبارت که اش، حداقلی

 کارگری شوراهای ایجاد برای تالش ) خود متشکل نیروی به اعتماد و اتکا اعالم و ،(دولتی مالکیت خواست

 رها ”صاحب بی“ تماما اش طبیعت و مردم که مناطقی اداره برای و  تولید اداره  و حسابرسی برای (مردمی و

  .است درآورده تحرک به را ایران تمام  است، شده

 بخش حمایت که است کارگر طبقه از بخشی تحرک .است کارگر طبقه سراسری و مقاومت جنبش یک این

 همه کامیون رانندگان و کشاورزان و بازنشستگان و دانشجویان و معلمان چون را، محرومین و طبقه دیگر های

  .دارد خود با نیست، ثروت و قدرت مافیای دست در شان دست که را شهروندانی

 و حرمت معیشت، کار، زندگی، هستی، به  گسیخته افسار تعرض مقابل در که است آمده میدان به ای طبقه
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 سراسر از مردم مختلف های بخش .میکند مقاومت سرسختانه اش، خانواده اعضا همه و خودش  انسانی کرامت

 همشهری ها، همسایه ها، خانواده !پیوندد می صف این به اش، مولد طبقه فرزندان مقاومت از حمایت در  ایران،

 مقاومت، این جنگجویان گردان بدور جامعه .میکند ملی همبستگی اعالم قدم به قدم ٬همدردان و همکاران ها،

 کمک نوعی، به کس هر .است زده حلقه ها، بخشی اسماعیل امثال خود، زندانی رهبران گرد آن راس در و

 برایشان جوان هنرمندان !اند کرده حمایت ٬ایران ساکن افغانی پیشینه با کارگران .میکند رسانی خبر و رسانی

 با ضدیت سمبل کارگر، طبقه مقاومت سمبل فقر، به اعتراض سمبل بعنوان را آنها جامعه !اند ساخته سرود

 .ستاید می را خود قهرمانان ٬محروم جامعه .میکنند ستایش ٬استثمار

 فرزندان ترین عدالتخواه و ترین حقوق بی حال عین در و ترین مولد ترین، پرجمعیت از یکی حول ایران، مردم

 های گروه  معلمان اتحادیه حمایت کشور از خارج در .میشود متشکل و متحد کارگر، طبقه  شهروندانش، و

  .است راه در ها بخش سایر حمایت و شده جلب .. و کارگری های اتحادیه و سیاسی

  و مردمی آژیتاتورهای کوتاه های سخنرانی با جلسات برپایی و تظاهرات و اعتصاب !دارد ادامه مقاومت

 .پرمیکند جدید نفر دهها و دهها را شده دستگیر کارگران و رهبر جای .دارد جریان مردان، و زنان کارگری،

 کارگران ماه یک بدهی و نشده پرداخت حقوق و کنند می شل را کیسه سر  ٬خور مفت کارفرمای و دولت

 نخواهد کار در ای مذاکره شدگان، دستگیر و رهبران آزادی تا میگویند .نشیند نمی عقب موج اما میپردازند، را

 !کنند نمی خالی را اش رهبران پشت کارگران .بود

 میگوید و کند خنثی را حاکم دستگاههای بار عفونت تبلیغات تا میدهد قرار خطاب را جامعه  ٬کارگر اهواز در

  !لرزدمی تپه هفت و فوالد کارگران پای زیر شوش و اهواز "اوباش نه کارگریم ما باش؛ هوش به شهریهم"

 "سانسور" یا "انعکاس" جهانی، های رسانه .میزند موج فضا در "بیزارند استثمار از بیدارند کارگران"

 با شان "دشمنانه" یا "دوستانه" خارجی های  سیاست با متناسب و ادامه در را ایران کارگری رویدادهای

 چون دیگری و تولیدمیکند دروغ و میگیرد خفقان "سی بی بی" چون یکی .میکند منعکس  ایران، حکومت

 منجالب به سراپا فضای به کاراکتر این شدن حاکم و رویداد این .میکند منعکس را آن "آمریکا صدای"

  .است بخش امید و باشکوه جهانی، صحنه در سیاسی شده کشیده

 با تقابل و حرکت منشا  بودن، "خارجی" و "داخلی" و مذهب و قومیت و ملیت نه روزها، این ایران، در

 پخش ایران سراسر فضای در و برخاسته تپه هفت از که است ای مشترک فریاد و دردمشترک که حاکمیت،

 خود به متعلق را آن  مذهبی، و قومی و ملی پیشینه و مذهب و زبان هر با مشترک، همدردان همه .میشود

 میشود، شنیده اهواز فوالد و تپه هفت کارگر گلوی از که مشترک درد این  .میکنند تازه نفس آن در و میدانند

 معلمان، مردم، توسط ،"هستیم بخشی همه ما گرفتند را اسماعیل" و "هستیم ای تپه هفت همه ما" های فریاد با

 قرار حمایت مورد شریفی، انسان و هرآزادیخواه و دانشگهاه واحد، شرکت کشاورزان، کامیون، رانندگان

  .است شدن سراسری و گسترش حال در و دارد جریان مقاومت .میگیرد

 وجود این با  !است نامعلوم .. یا پنهان یا شده، غیب یا شده، فراری میشود گفته تپه هفت شرکت صاحب
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 حتی و زندانی کارگران از دیگری تعداد و کارگری رهبر دستگری .است اش طبقه خدمت در تماما دولت

 جریان در ویژه گردان توسط کارگران شتم و ضرب است، بوده محل در خبرنگاری برای تنها که خبرنگاری

  .ایران سراسر در شهروندان برحق خشم آتش کردن تر ور شعله جز ببرند پیش اند، نتوانسته کاری !است

 بویی کمترین که مسئولینی و نظام گندیدگی و فساد و تباهی و بیکاری و فقر مقابل در کارگر طبقه مقاومت

 در پیشروی جز ٬جنگ این .شود متوقف نقطه یک در لحظه یک و روز یک تواند نمی  اند، نبرده انسانیت از

 نگاه متحد و میکند متشکل مختلف سطوح و اشکال در را مردم همه که مندی نقشه پیشروی ایران، سراسر

 عقب آگاهانه اگر میکند، خنثی را دشمن طرفندهای میکند، تعریف را پیشروی های فاز که ای نقشه  میدارد،

  .ندارد ای چاره شود، نمی تسلیم اما بنشیند

 که میرود و است شده تبدیل "ملی فاجعه" یک به حاکمیت برای  ٬خودشان اعتراف به که مقاومت این

 دست در را حاکم، گندیده استخوان مغز تا نظام زندگی و مرگ سرنوشت تعیین بیرق عمال شود، تر گسترده

 و فقر مقابل در ایران کارگر طبقه انقالبی مقاومت آغاز از پس از نظام، زندگی و مرگ بیرق و حکم  .دارد

 و قومی یراق به حاضر دستجات و عربستان و ترامپ دستان در نه دیگر اند، کرده خراب سرش بر که تباهی

 که است جامعه از بخشی دست در که جناحی،  کودتاهای و نیابتی های جنگ در شرکت برای مذهبی و ملی

  .بداند ملی همبستگی ملی، نماد نماینده را خود که است محق همه از بیش

 خود انقالبی امنیت و آزادیخواهانه و رفاهی و انسانی مطالبات خود، آن از را ایران که میرود کارگر، طبقه

 .کند آزاد را همه ٬خود همراه و کند

 و معوقه های حقوق شان، مطالبات برای که است دهه یک از بیش کارگری مراکز سایر هم و تپه هفت هم 

 آن و این از اما، ماه یک این تحرک .است داشته جریان دولت، کشاندن مسیولیت و گویی پاسخ بار زیر به

  .است شده تبدیل  "ملی ماجرای" یک به  فراتر، کارخانه

 کارگران اعتراض"  :میگوید که بخوانید "نکته ٩ و تپه هفت" عنوان تحت آبان، ٢٩ رسالت روزنامه سرمقاله از

 تبدیل ملی ماجرای یک به تپه  هفت و گرفته خود به نمادین ای وجهه حاال شوش تپه هفت نیشکر کارخانه

  .است توجه جالب اش، نکات از تعدادی و " .است شده

 " است، گرفته صورت هایی تخلف واگذاری روند در که معتقدند کارگران لیدرهای .سه"

 شباهت رسد می نظر به ولی است، کاری و صنفی کامال اعتراضشان معتقدند معترضین که حال عین در .پنج"

 کمیته مدل حتی و شعارها در ماجرا این .باشند داشته چپ و کمونیستی کارگری های جنبش به زیادی های

 چیزی هم ماجرا این همه این با .کند نگران را امنیتی های دستگاه شاید که چیزی .است مشهود نیز آنها های

 " .کند نمی کم است آمده وجود به مردم برای که مشکالتی از

 این با .شود می خود جدید فازهای وارد ماجرا کنندگان تحصن لیدرهای از نفر چند بازداشت از بعد .شش"

 شکل چه به ماجرا ادامه نیست معلوم کرد، خواهد پرداخت را کارخانه بدهی که است داده قول دولت که

 " .بود خواهد
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 نکنیم اصالح را رویکردها و نگیریم تجربه اتفاق این از اگر .شد خواهد تمام زودی به تپه هفت ماجرای .نه"

 ".شوند تبدیل کشور برای الینحلی مشکالت به ممکن

 چند در هم هایی تالش و نکته، چند در میگوید را حقایقی وفایی، صادق رسالت، روزنامه نویس سرمقاله

  :که است این میکنند اعتراف آن به که حقایقی !حقیقت آن حذف یا زدن دور برای جهت

 اش دامنه بر هرروز و است شده تبدیل ملی تحرک یک به تپه، هفت کارگر هزاران برحق اعتراض :یک

  .میشود افزوده

 های بامکانیسم و درون از خود، های شخصت و آژیتاتورها و رهبران  ٬نمایندگان توسط کارگر طبقه :دو

 خواب تخت زیر از توانند نمی و اند نتوانسته هنوز شان میل علیرغم .میشود رهبری و میگوید سخن خود،

   !کنند کشف و جاسازی عربستان پول اش خالی جیب از و ترامپ دونالد عکس آن رهبر

 دارد کمونیستی و کارگری های جنبش  چپ، رنگ ایشان منظر از اما است صنفی کامال حرکت این  :سه

  .میشود متشکل آن شکل به و

 

 :هایش تالش اما

 طرف از میآورد در صدا به رسالت روزنامه که خطری آژیر و شتابند نمی سریع امنیتی مقامات چرا :یک

 نظام کل ٬صنفی تحرک و خواست این مقابل در چرا  !گیرد نمی پاسخ کافی اندازیه به سرکوب مقامات

  !رود نمی آن جنگ به تاج، و عمامه با ایران، بورژوازی تاریخی "ستیزی کمونیسم" پرچم با

 

 گندیدگی و فساد باطالق در همچنان نظام چهارچرخ اما میشود، تمام زودی به ماجرا این که این آرزوی :دو

  !باشد داشته نجاتی راه  است، نشسته گل در نفرت، و

 

  !وفایی آقای جناب

 سرکوب و زندان و دستگیری با  ٬نظام مسیوالن است ممکن ٬را "ملی ماجرای" شدن تمام زودی به آرزوی

 برانداز خانمان سیل از فازی تنها و  تنها این اما !هستند تمرین حال در که کنند تمرین … و ویژه یگان و

 اینده به را "شان آینده" که اند کرده تالش الحال فی تان دوستان برخی .بود خواهد تان نظام و شما بعدی

 بودند، شده فربه آن به خدمت برای که ای "وطن" هایشان پول کیف با و نزنند گره "ملی ماجرای" این

  !کردند رها "خدا امان به" تماما، را

 

  ! "ملی ماجرای" این در کمونیسم و  مارکس جایگاه اما

 می را اش حق که است کارگری طبقه اعتراض خود که طبقه بیرون گرایشی نه کمونیسم، و سوسیالیسم

 زنجیر جز ندارد دادن دست از برای چیزی گر، استثمار مرفه، خور، مفت طبقه با اش جدال در و شناسد

  .هایش

 و دیروز، خاموش  و ارزان کارگر شانه بر فقط و فقط اسالمی، یا باشد پادشاهی که  است، شما نظام این
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 اش، معوقه حقوق اش، طلب دریافت برای کارگر اعتراض .پابرجاست  امروز، پرصدای و مفت کارگر

  .است ناخوانا شما نظام با اش، انسانی کرامت و حرمت برای ندادن، بیگاری برای اش، معیشت برای

 یا اسالمی !است نظام مشکل .است گناه بی میان این در بخشی اسماعیل و تپه هفت و کمویسم و مارکس

 و سوسیالیسم لولوی !است سوسیالیستی آن در عدالتخواهی هرنوع که است ای نظام مشکل !پادشاهی

  .است کرده متولد  ٬کارگر اش، گورکن کردن متولد با سرمایه را کمونیسم،

 کمونیستی ضد پروکاتورهای فرق بر باز را حقایق تاریخی، و فلسفه و تئوری هر از بیش ایران، امروز واقعیات

 را آن توان نمی و است آگاه کارگر طبقه آرمان سوسیالیسم :که کوبد می اپوزیسیون و پوزیسیون در

 عقیده ازادی تان نظام که است دلیل این به  !پابرجاست هم عدالتخواهی این پابرجاست شما نظام تا !کشت

 توهین و "نظام امنیت" جرم به اعدام احکام ممنوع، را اجتماعات و تشکل و اعتصاب حق قیچی، را بیان و

 ملی پیشیه و نژاد و مذهب و جنسیتی بهانه به مردم صوف در شکاف و تفرقه سر، باالی را  .. و مقدسات به

  !نکند بیدار را خفته لولوی و نچشد را آگاهی طعم هرگز اش گورکن تا  ٬میکند تعمیق را … و قومی و

  !دارد پیش در سازی سرنوشت و تاریخی روزهای ایران

 

 

 ٢٠١٨ نوامبر ٢۶
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 "زمان آینه در ایران"

 

 شهابی ثریا با زن رهایی تلویزیون گفتگو

 * چهارم و سوم قسمت

 

 "زمان آینه در ایران"

 سوم قسمت

 

 ایران“ عنوان تحت زن رهایی  های برنامه هدف روشن، و شفاف ای آینه با ایران در حقایق دیدن: همتی مینو

 .است ”زمان آینه در

 که هایی لعاب و رنگ و  ٬ها زدگی زنگ و  ٬گردوغبارها زدن کنار با که میکنیم تالش ها برنامه این در

 خودشان منافع راستای در را حقایق تا کشند، می واقعیات اینه برروی حقایق پوشاندن برای مردم دشمنان

  .دهیم قرار شما چشمان مقابل در را ها آینه این پشت حقایق بپوشانند،

 معاصر تاریخ رویدادهای ترین اصلی از یکی به  و داریم را شهابی ثریا ،”زمان آیینه در ایران “ امروز برنامه در

 این با را آن به مربوط حقایق و دریچه، این از را ایران آینده و  ٬پردازیم می ٬ تپه هفت یعنی ٬ایران جامعه

  .کنیم می ، مروری ٬نگاه

 گروه آن بدنبال و تپه هفت خبرهای  ٬جهان سراسر در و آمریکا و اروپا در که ایران در فقط نه ٬شهابی ثریا

 شده تبدیل ”ملی ماجرای“ یک به نظام متفکرین خود بقول تپه هفت چرا اما !میشود دنبال مشتاقانه ٬اهواز ملی

 است؟ چی ”ملی ماجرای“ این موفقیت دورنمای !است

 

 است ماه یک از بیش ٬دارد خود سر پشت هم را ”ملی همبستگی“ یک که  ٬”ملی ماجرای“ این  :شهابی ثریا

 امیدی دروازه و دریچه و ایران در مردم دشمنان سر بر پتکی این .زند می ”تپه هفت“ نبض با اش نبض که

  .است جهان در که ٬ایران در تنها نه ٬محرومان و ستمدیدگان همه برای

 منش و سنت علیرغم که حقیقتی .میطپد ”تپه هفت“ با ایران نبض که است ماه یک از بیش ٬است درست

 ٬ایران مردم دشمنان و دوستان رابطه بر ٬ایران سراسر بر را خود مهر ٬خور روز نرخ به نان و نوکر ژورنالیسم



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 26

  .است زده ٬ای رسانه فضای بر و ٬ایران در حاکمیت دشمنان و دوستان رابطه بر

 فصل به تا میخورد ورق که است شده باز تنها نه  ٬دیگری دریچه از ٬ایران پرونده و ایران کیس روزها این

  .برسد نهایی

 نشست در و مرکل اظهارات با نه ٬دونالدترامپ تویترهای و سفید کاخ های نشست توسط نه ٬امروز کیس این

 دووجهی پدیده های تالش با یا و  ٬اسالمی جریانات های مالقات و کرملین های اطالعیه با نه و  ٬اروپا اتحادیه

 خانوادگی درون دعوای دریچه از نه  ٬ایرانی فاشیست ”نخبه“ جوانان حزب این ٬فرشگرد  - پهلوی رضا

 بخش ترین محق توسط  که ٬ سپاه و معظم مقام تهدیدات و اصولگرا و طلب اصالح دعوای و حاکمیت

 ایران مردم تصمیم میز روی که ٬جهانی کشورهای سران تنها نه ٬میز روی کارگر طبقه یعنی ٬ایران شهروندان

 و حق به میخواهند آن دل در که سناریویی انتخاب برای ٬شان سرنوشت در دخالت راه برای ٬انتخاب برای

  .است گرفته قرار  ٬بسازند خود بدست را شان آینده و برسند خود حقوق

 فضای ٬اهواز فوالد آن بدنبال و تپه هفت آن راس در که است کارگری طبقه آمدن میدان به ٬”ملی ماجرای“ 

  .است کرده تسخیر را ایران اعتراضی

 ٬اش طلب که معترضی کارگر که دلیل این به :است شده تبدیل ملی ماجرایی به اعتراض این چرا !چرا اما

 شده سردوانده عمری ٬میگیرد ماه به ماه اعتراض و اعتصاب زور به است دهه یک قریب را ٬اش معوقه حقوق

 معرض در پیش از بیش هرروز ٬اش زیست محیط ٬اش معیشت ٬است شده داده پاس آن و  این به و است

 خودش  حل راه با ٬بگیرد را اش حق است آمده که بار این ٬است گرفت قرار مسیولیتی بی و سودجویی خطر

  .است آمده هم

 نمی !خورد نمی را مختلف های بهانه و فردا به امروز فریب دیگر !هست هم گشا مشکل !نیست معترض فقط

  !شود وعید و وعده منتظر تواند

 با که بپذیرد مسیولیت دولت !شود پرداخت معوقه های حقوق که .است داده نشان راه٬خودش حل راه برای

 اش حساب طرف که بداند میخواهد !تولید واحد شدن دولتی خواست و سازی خصوصی با مخالفت بیان

 شهر اگر که است کرده اعالم حال عین در و !فراری سرمایه صاحب و کار صاحب آن و این نه ٬است دولت

 راستان در ٬کند اش اداره خودش شورایی شکل به است اماده ٬شده رها صاحب بی ٬اش تولید و کار محل و

 گرفت شکل ”ملی ماجرای“ که است جا این .کند اش ادره و مدیریت ٬شهروندان و کنندگان تولید منافع

 مشکل است آماده که است گفته ٬اش صنفی حق بر خواست و اعتراض بر عالوه معترض کارگر طبقه .است

  .کند تامین ٬شوراهایش در خودش متشکل قدرت به را تولید و اجتماعی امینت .کند حل را

 جریان است دهه یک قریب که است جاری اعتراض ٬است شده تبدیل ”ملی ماجرای“ به امروز که آنچه

 خانواده و کارگر زندگی و معیشت !نگرفت پاسخ مطالبه این .است معوقه یا ٬نشده پرداخت حقوق مطالبه .دارد

  .شد رها ”خدا امان به“ اش

 تحرک ان و خارجی دیپلماسی این نتیجه رفتن ”پایین و باال“  و وعده آن یا این امید به هرروز همچنان تا
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 فالکت و فقر به دیگر  طبقه این !برساند شب به را روز و روز به را شب ٬سرخرمن وعده  و ای منطقه نظامی

  .دهد نمی رضایت ٬اش وخانواده خود پیش از بیش حرمتی بی و امنی نا و

 بر جدال وارد خود ”حل راه“ با بار این ٬میخواهد را اش معوقه حقوق که معترضی کارگر که است جا این

 تعیین و مهم !است چی مطالبه که نیست کننده تعیین چندان !میشود اش خانواده و خود زندگی و معیشت سر

  .کند برآورده را آن میخواهد طریقی چه به و کسی چه که است این کننده

 ماجرای“ این .است رسیده کارگر حل راه نوبت !شد تمام ٬اش دولت و  دار سرمایه ٬کارفرما حل راه دوران

  !میکند ایجاد ”ملی وحدت“ این !است ”ملی اعتماد“ این !است ”ملی

 طلب اصالح ٬سران همه و معظم مقام خواب تنها نه که ”ملی ماجرای“ به را اخیر ماهه یک اعتراض که انچه

  ٬پیشروی عنصر این ٬است داشته نگاه خود پیشروی براه چشم را جهانی که ٬است کرده آشفته را اصولگرا و

 پشت را جامعه کل که حلی راه .است کارگری حل راه ٬خود حل راه کشیدن پیش برای تالش به اعتراض از

 بین خوش ٬کارگری حل راه به جامعه .یابد می تری گسترده ابعاد هروز و است کشانده حمایت به خود سر

  !میکند اعتماد آن به و است

 و معیشتی مشکالت به گویی پاسخ برای ٬اش سرنوش در دخالت برای ٬کارگر طبقه سر پشت ٬ایران جامعه

  .است شده قطبی ٬حاکمیت علیه ٬اش زیستی

 حل راه و کارگر دوستدار را خود باید ٬بدهد اش اپوزیسیون سازمان و خود به اعتباری بخواهد هرکس امروز

 همبستگی“ نماینده و نماد کارگر طبقه .است انگیز شور این و .بداند اش معیشتی مشکالت حل برای کارگر

 میشود؟ چه و است چی دورنما در اما .است شده ”ملی

 به این ٬”ملی ماجرای“ این ٬تحرک این .است روشن ٬آن سوی و سمت اما ٬است ناروشن جزییات در آینده

 اگر .کرد بدر میدان از سادگی به ٬توان نمی طریقی هیچ به دیگر را ٬اش منافع به آگاه کارگر آمدن میدان

 سوسیالیسم نسیم از امروز که نیست دلیل بی .کرد خواهد جهش جلو به قدم ده فردا ٬بنشانندش عقب به قدم دو

  .میشود صحبت ایران در

 ٬خودرهبری و خودسازمانیابی با ٬خود روشن مطالبات با ٬کارگری اعتصابات و اعتراضات حول که ای جامعه

 چشم مقابل در را نیرویی شورانگیز دورنمای از ای جلوه ٬میشود همبسته و متشکل و متحد ایران سراسر در

 !میکند پرت حاشیه به را دشمنان همه که ٬میگذارد

 و امام بیت و سپاه از ٬سیاهی سناریو های چی فدرالیست و قومی احزاب و عربستان تا ٬ترامپیسم و ترامپ از

 است متشکل و متحد ٬است آگاه که مزدی برده و فرودست طبقه قدرت مقایل در  ٬روحانی پرزیدنت دفتر

 ادامه برای شانسی ٬شود آماده اش نهایی جنگ برای تا میکند دعوت خود صف به پیوستن به را همگان و

 .ندارند حیات

 تالش و گفت خیرمقدم آن به باید .است جهان سراسر در و ایران در ٬آگاه کارگر طبقه آرمان ٬سوسیالیسم
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 های تالش و ها نقشه و ها توطیه ٬برداشت پایش پیش از را موانع ٬نکرد سد را اش پیشروی سیر که کرد

  .کرد خنثی را اپوزیسیون در و حاکمیت در اش دشمنان

 

 رفت ان پیشواز به باید .است پیش در سازی سرنوشت روزهای

 

 

 

 ٢٠١٨ نوامبر ٢۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

فوالد و هفت تپه چهیطبقه کارگر از در 29  

 

 

 

قیام بردگان فقط یک قهرمان، یک اسپارتاکوس نداشت. هر برده ای یک "

 "اسپارتاکوس بود!

 

 به کارگران هفت تپه

 مظفر محمدی

 

 رفقا!

 اگر من را به تسلیم واداشتند

 اگر من را شکستند

 نشوید، شما نشکنید شما تسلیم

 اگر من را به سازش کشاندند

 شما سازش نکنید!

 فریاد زنده باد شورا سر دهید

 شوراهایتان را تشکیل دهید

 اگر برادرتان خیانت کرد

 به رویش تف بیندازید

 اما اعتصاب شکننان تحقیر شده را ببخشید!

 دستشان را بگیرید تا دوباره سر پا بایستند

 خوردگانند، نه شکست خوردگان!آنها فریب 

 بگویید جنگ ما تازه شروع شده است

 این جنگ اخر ما است
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 اما آخرین جنگ ما نیست!

 امروز برای لقمه نانی که از ما گرو گرفته اند

 می جنگیم.

 و اخرین جنگ ما

 پس گرفتن همه ی نان، 

 زادی و همه ی برابری استآهمه ی 

 و آن روزی است که 

 نوشته شده است:بر پرچم سرخمان 

 "زنده باد شورا"

 "زنده باد حکومت کارگری"

 بگویید قیام بردگان فقط یک قهرمان 

 و یک اسپاتاکوس نداشت

 هر برده ای یک اسپارتاکوس بود!

 

 رفقا!

 دشمنان خارجی طبقه ی ما

 داروی بچه ها و مریض هایمان را 

 تحریم و گرو گرفته است

 نوکرانشان هم در قامت شاه و

 و دمکرات و ملی و مذهبی لیبرال

 به کمین نشسته اند

 تا از خوان یغمای ثروت و قدرت 

 سهم ببرند!

 و دشمنان داخلی ما 
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 در هیات رهبر و رییس جمهور و

 سردار و قاضی و وکیل مجلس...

 نان سفره ی بچه هایمان را 

 گرو گرفته اند.

 اما قدرت آنها در شهامتشان نیست

 در زرو زور و اسلحه شان است

 و ما اکثریتیم

 گردان های جدا جدای ما 

 اگر لشکری واحد شود

 شکست ناپذیر است

 پیام مارکس :

 را "کارگران جهان متحد شوید"

 در خیابان ها فریاد بزنید

 و در بیانیه هایتان 

 هامون در سراسر کشور به هم طبقه ای

 بفرستید

 ما باید پیروز شویم

 ما چاره ای جز پیروزی نداریم!

 روشنایی بر تاریکیپیروزی 

 پیروزی نان بر گرسنگی

 پیروزی خوشبختی بر محرومیت

 پیروزی اکثریت کارکن ندار

 بر اقلیت مفت خور سرمایه دار! 
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 رفقا!

 در سراسر کشورهم طبقه ای ها ما 

 اگر امروز با ما همراه نشدند

 و اعتصاب نکردند

 نشان از بی تفاوتیشان نیست

 طپد!قلب طبقه ما با قلب ما می 

 ضربان قلب ها را می شنویم

 وهرجای دنیا  به رفقایمان در فوالد،ایران خودرو

 که پیام طبقاتی و هم سرنوشتی فرستادن

 !درود بفرستید

 به همسرنوشتانمان 

 ودر شرکت نفت، درپتروشیمی ها 

 در ذوب آهن و خودرو سازی ها، 

 در خدمات شهری و ساختمان سازی ها...

 در همه جا

 یگر کالهی برای کسی نماندهبگویید، د

 تا بر آن دست بگیرد!

 ما در کشتی ای نشسیتم که سکانش 

 و دولتشان استن امروز دست سرمایه دارا 

 اگر این سکان را از دستشان نگیریم

 همه غرق می شویم، تباه می شویم!

 ما باید خود ناخدای این کشتی شویم

 و آن را به ساحل خوشبختی
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 برابری برسانیمبه ساحل پیروزی و 

 ما باید پیروز شویم

 چاره ای جز پیروزی نداریم!

*** 

 

 همسرم! عشقم!

 جدا کردن اگر امروز دستامو از دستات

 اما با تمام و جودم تورا در کنارم حس می کنم

 تو دیگر تنها نیستی

 طبقه ای کعضو یه خانواده، به بزرگی ی

 به خانواده و طبقه ات افتخار کن

 برادرانت پشتتنخواهران و 

 سرتو باال بگیر و زندانبان ها را تحقیرکن

 ا ادمایی بخت برگشته وه این

 سربازان ضعیف حاکمان ترسوند.

 حاکمانی که تنها زمانی دستشان به روی ما بلند میشود

 و قلم شان به اتهام زدن ما می چرخد

 که در سلول زندان یا در اطاق خلوتی 

 روبروی قاضی نوکرشان نشستیم

 آن ها در کارخانه و خیابان و میدان شهر

 بدبخت های ذلیلی بیش نیستند.

 

 همسرم!

 تو رفیق و آرامبخش روزای سخت منی



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 34

 و من بزرگیتو دیدم

 وقتی که دیگر سقف خانه برایت کوتاه بود 

 به خیابان آمدی

 در چشمان زیبایت آگاهی طبقاتی درخشیدو 

 و ما عشق و رفاقت را یکی کردیم! 

*** 

 

 رم! عزیزم!دخت

 شاید هنوز این حرفا برای تو زود است

 ولی خوب است از حاال بدانی 

 توم عضو کوچولوی یه خانواده ی بزرگی

 به بزرگی یه طبقه، به نام کارگر

 طبقه ای که نان و شکر و لباس و ماشین و 

 اسباب بازی بچه ها را می سازند

 طبقه ای که اگر نبود

 زندگی نمی چرخید.

 او هم به معلمت که

 امروز همسرنوشتی طبقاتی را تجربه می کند بگو 

 به بچه ها یاد بدهد 

 سرمایه دار یعنی چه.

 بگوید  دارا و ندار یکی نیستن

 هم طبقه نیستن

 و جنگ امروز در کارخانه و خیابان

 جنگ نان است !
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 دخترم!

 دل کوچولوی تو تنگه میدانم

 دل منم برات تنگ میشه

 نترس، قوی باش

 ردم و با رفقاممن برمیگ

 برای خوشبختی تو وهمه ی بچه ها ی 

 هم طبقه مان و همه ی محرومان

 می جنگیم

 کوچولوی من! 

 به تو و همه ی بچه هامون قول میدیم 

 وقتی بزرگ شدید 

 ما این جنگ را تموم کرده باشیم

 زادی و دوستی و برابری را آو صلح و 

 بهتون هدیه بدیم 

 و شما مجبور به جنگی نشوید که 

 به ما تحمیل شده است.

 به همکالسیات بگو باباتو اسیر گرفتن  

 چون می گوید:

 طبقه کارگر اگر به قدرت برسد

 نان را تقسیم می کند

 اسباب بازی را تقسیم می کند

 دوچرخه را تقسیم می کند

 دیگر کودکی در خیابان کار نمی کند

 دارو اشمادری در کنار مریض بدون 
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 اشک نمی ریزد

 دارا و نداری وجود ندارد

 همه کار می کنیم و همه سهم می بریم

*** 

 

 رفقا! همسرم! دخترم!

 شبحی در جهان در گشت و گذار است

 شبح پیروزی طبقه ی ما

 نسیم پیامی از جنوب 

 به شمال و شرق و غرب می وزد!

 و نوید بخش جامعه ای آزاد و برابر است 

 کارگری!جامعه ی حکومت 

 نه یک کلمه کم !

 نه یک کلمه زیاد! 

 زنده باد شورا !

 زنده باد حکومت کارگری!

*** 

 

 

 ٢٠١٨دسامبر  ٢
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 صندوقهای همبستگی مالی کارگری

 

 مصطفی اسد پور

دلتان برای کارگران نسوزد. به جای آن، با دیدن صف کارگران در حال اعتراض حسودی تان بشود، افتخار کنید، 

گوش بدهید و سرمشق بگیرید. کارگران نه به ترحم بلکه به بیشترین حمایت نیازمندند. کارگران مثل بقیه، مثل 

ه کرده پا به دنیا نمیگذارند، مبارزه و اعتراض را همه همشهریان و همسایه ها به آرامش احتیاج دارند، با مشت گر

در خون خود ندارند. تنها تکیه گاه کارگر و خانواده اش دستمزد او است. در وانفسای دستمزدهای زیر خط فقر، 

در قوز باالی قوز دستمزدهای معوقه دیگر به زحمت میشود چیزی را وصله شکم کرد، قرض و قوله و رو انداختن 

ی که وضع مشابه دارند معموال به جایی نمیرسد، پس اندازی در کار نیست... در پس سالها و روزها به همکاران

تکرار همین مصائب، نسل پس از نسل زندگی روی الیه های سست و لغزنده منطق کارمزدی... در جایی که خدا 

ی میشود که باید به آن چنگ و سرنوشت کاره ای نیستند؛ واقع بینی، اتحاد، هم سرنوشتی و سازندگی تنها مفر

انداخت؛ و اینها نه در کنج تنهایی بلکه تو خیابانها و کارخانه ها، در میان بقیه آدمها در جامعه شکل میگیرند، 

 مادیت پیدا میکنند و به رقص درمیایند. 

 دهان هر از "اندکارگران گرسنه "کار و دستمزد کافی زمین را زیر پای جامعه ایران داغ کرده است. پژواک فریاد 

 در "مظلوم کارگر". نیست کارگر با دشمنی در عامدانه پوچ، هیاهوی یک جز فضا این عظیم بخش. میشود تکرار

 آن در که است ناسیونالیستی – اسالمی -طبقاتی متعفن عمیقا برداشتهای تالقی مرکز "فاسد کارفرمای" مقابل

اطوم به سراغش میروند تا شاید دست بر قضا بخشی از مطالباتش ب با میزند، داد میخورد، گول کارگر "متاسفانه"

 پرداخت گردد. 

در این تلقی همه چیز مجال مانور پیدا میکند بجز اینکه مبارزه کارگران بر علیه استثمار و علیه ریشه نابرابری و ستم 

در سراسر جامعه است. اعتراض کارگری بحق از عزیزترین پدیده های سیاسی و اجتماعی ایران است. این 

رها به جوشش درمیاورند، در ورای همدردی، اعتراضات حق طلبانه محسوب میشوند، شور آزادیخواهی را در س

سمپاتی میافرینند، هر کس به وسع خود، به مرزهای قابل فکر از خودگذشتگی مراجعه میکند: برای پیروزی این 

 اعتراض از دست من چه ساخته است؟ 

 این یک سوال موجه از طرف یک همشهری از اراک تا تهران و تا اهواز است.
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ل، از سیر تا پیاز آن روی میز اعتراض کارگری، از سازمان دهندگان تا شرکت کنندگان پاسخ روشن به این سوا

در این اعتراضات قرار دارد. هر اعتراض کارگری منحصر به یک اجتماع معین، احیانا چند پالکاد نمیتواند باشد، 

غین و نوشته ها مورد خطاب این اجتماعی است که بیشتر از هسته اصلی، مردم و تماشاچیان و کنجکاوان را با مبل

قرار میدهد؛ این اجتماعی است که با حمله نیروی انتظامی دود نشده و به هوا نمیرود. اعتراضات کارگری باید در 

تعریف انتظارات خود و در سازماندهی حمایت از خود در راه پیروزی، در هر قدم پوست بیاندازد و راه نشان دهد. 

سکو قرار گیرد. سازماندهی صندوقهای مالی با فعاالن معتمد محلی، شبکه های مدعی و با اعتماد بنفس روی 

گسترده حمایت از خانواده دستگیر شدگان و انواع فعالیتهای فرهنگی و ورزشی برای حفظ رابطه با کارگران و 

ایران اعتراض مربوطه از جمله سنتها و روشهای شناخته شده کارگری است که جای آن درمبارزات کارگری در

 بسیار خالی است. 

 

 

 ٢٠١٨سوم دسامبر 
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 فقط هفت تپه ای ها حق دارند

 

 خالد حاج محمدی

صدای کارگران  کارگران هفت تپه در دوره تاریخی سختی با تمام وجود علیه بی حقوقی خود به میدان آمدند.

موانع سانسور و دیوار استبداد جمهوری هفت تپه در کنار و همراه اعتصاب بزرگ کارگران فوالد، همه سد و 

 اسالمی را شکاند و جامعه را با هفت تپه و فوالد به هم وصل کرد.

در کل این دوره همه سران و روسای ریز و درشت جمهوری اسالمی، همراه با مراکز پلیسی و امنیتی، به تالش 

تا امروز هفته تپه ای و  د را به زانود در آورند.هر روز لباسی را به تن کردند تا کارگران هفت تپه و فوال .دافتادن

کارگرفوالد متحد برای حقوق خود در میان هاله ای بزرگ به قامت ایران و صفی از آزادیخوهان در جهان در 

دفاع از مطالبات خود پای فشرده و همه تالشها را برای سرکوب، خفه کردن صدای نمایندگانشان، ایجاد انشقاق 

میان خود و همه شایعات و پرونده سازی های مهندسی شده علیه نمایندگان و سخنگویان خود  و چند دستگی در

 را افشا و خنثی کرده اند.

مدتی قبل در حمله به هفت تپه تعداد زیادی از نمایندگان و سخنگویان آنها را دستگیر کردند تا اعتصاب شکست 

آنها اکثر  ته با رفقای خود در فوالد در یک صف ایستادند.بخورد، اما کارگران هفت تپه متحد در کنار هم و همبس

رفقای خود را آزاد کردند و اما تا امروز هنوز اسماعیل بخشی که در  این مدت به عنوان نماینده و سخنگوی 

سپیده قلیان از حامیان کارگران اعتصابی هنوز زندان است و علی نجاتی از  کارگران در میدان بود در زندان است.

امروز و در این مدت کارگران  عالین کارگری و نمایندگان قدیمی تر کارگران نیز دستگیر و در زندان است.ف

بارها اعالم کرده اند که  هفت تپه به روشنی اعالم کرده اند که تا آزادی این سه نفر حتی مذاکره نخواهند کرد.

 .مذاکره منوط به آزادی گروگانهای آنها نزد جمهوری اسالمی است

پدیده  اما یکی دو روز اخیر حاکمین و کارفرما تالش وسیعی کردند تا کارگران هفت تپه را به زانو در آورند.

اعتصاب شکن و تالش پلیس و دم و دستگاه کارفرما همراه میدیای وسیع آنها همگی در کنار هم در صدد به زانو 

ه عنوان بخشی از ماشین سرکوب با اتکا به تعدادی رسانه های جمهوری اسالمی ب در آوردن هفت تپه ای ها هستند.

را اعالم کرده اند و در کنار و همراه آنها مشتی فرصت طلب و غیر مسئول نیز این  "پایان اعتصاب"اعتصاب شکن 

این در شرایطی است که با همه این تالشها هفت تپه ای ها و نمایندگان آنها هنوز در  خبر را در بوق کرده اند.
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این در شرایطی است که سندیکای کارگران هفت تپه پایان اعتصابی را  د و تن به این زورگویی نداده اند.اعتصابن

درصد از  ٩۶و این در شرایطی است که سندیکای کارگران هفت تپه اعالم کرده اند که  است،اعالم نکرده 

نده آنها اسماعیل بخشی در زندان است این در شرایطی است که هنوز نمای کارگران رای به ادامه اعتصاب داده اند.

 وکارگران بر آزادی فوری و بی قید و شرط او و علی نجاتی و سپیده قلیان تاکید میکنند.

آما  کارگران هفت تپه هر زمان الزم بدانند و به صالح بدانند حق دارند تصمیم بگیرند که اعتصاب را پایان بدهند.

که خود هفت تپه ای ها چنین تصمیمی را رسما اعالم نکرده اند، هر نوع  فقط آنها این حق را دارند و تا زمانی

شایعه پراکنی مبنی بر پایان اعتصاب، در کنار تبلیغات مهندسی شده حاکمیت و ارگانهای سرکوب آنها و در کنار 

ط هفت تپه فق اعتصاب شکنان و شایعه پراکنان، در کنار دشمنان تشکل و اتحاد کارگران هفت تپه قرار میگیرد.

  !ای ها و نمایندگان آنها حق دارند

کارگران هفت تپه  در یک دهه گذشته دهها اعتراض و اعتصاب را پیش برده اند و هیچ زمانی جایی برای 

جدال امروز کارگران هفت تپه و فوالد جدال و جنگ  کدخدامنشی عوامل خانه کارگر و حاکمیت نگذاشته اند.

شوند و به اعتصاب  هند اعتصاب کنند و هر زمان مصلحت بدانند میتوانند وارد مذاکرروزی تصمیم گرفت آخر نیست.

مهم این است که خود آنها، همانهای که تا امروز متحد و یکپارچه همراه و در کنار نمایندگان خود  خاتمه دهند.

را هم تصمیم بگیرند  اعتصاب کردند، متحدانه و از طریق تشکل مستقل خود و نمایندگانشان پایان اعتصاب خود

  و به جامعه هم اعالم کنند.

جامعه و همه هم طبقه ای های آنها تالش و مبارزه  تا هم اکنون کارگران هفت تپه و فوالد قهرمانانه ایستاده اند.

آنها در همین مدت گوشه ای از توان خود و طبقه  د.ناین دوره آنها و رهبران و سخنگویانشان را ارج میگذار

ایران را در مقابل جامعه نمایش دادند و عظمت عدالتخواهی کارگری خود را به همه ناباوران نیز نشان کارگر 

امروز همه کس و حتی مخالفین سر سخت عدالتخواهی طبقه کارگر مدال دفاع از کارگران هفت تپه و  دادند.

 بزرگی برای طبقه کارگر در ایران است. این موقعیت دستاورد فوالد را به سینه میزنند تا برای خود اعتباری بخرند.

امروز اسماعیل بخشی های هفت تپه و فوال در چشم جامعه به عنوان شریفترین و جسور ترین و محق ترین و 

  صالحترین رهبران کارگری برسمیت شناخته شده اند و در قلب میلیونها انسان جای گرفته اند.

اعتصاب این دوره هم نه اولین و نه آخرین اعتصاب  !تصمیمی بگیرندبی تردید کارگران هفت تپه محق اند هر 

قطعا کارگران هفت تپه متحد خواهند ماند و متحد فعالین و گروگانهای خود را آزاد خواهند کرد و  آنها است.

 د.اما کارگر هفت تپه به کدخدا و وکیل احتیاج ندار .ستقدر اتحاد و یکپارچگی این دوره خود را خواهند دان

 ،ایلنا و رسانه های جمهوری اسالمی و حامیان مختلف آنها در شایعه پراکنی علیه هفت تپه ای ها شکر میل میکنند

 سندیکای هفت تپه را بی اعتبار و پایان اعتصاب را اعالم کنند.

 

 ٢٠١٨سوم دسامبر 
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 گ نانـجن
 

 محمد فتاحی

 جنک نان است.هدف این نوشته دعوت کمونیست ها به شرکت جدی تر در 

 مقدمه؛ 

همه آمارهای حکومتی و غیرحکومتی به ما میگویند که اکثریت جامعه ایران زیر خط فقر و زیر خط فقر  -یکم

مطلق، با تهدید هر لحظه غیبت نان در سفره درگیرند. این ادعا نیازی به اثبات ندارد. نتیجتا تقال برای زنده ماندن و 

 ترین چالش امروز اکثریت اعضای جامعه است. امروز را به فردا رساندن، مهم 

ادعای دیگری که بی نیاز به اثبات است این واقعیت است که ایران یکی از ثروتمندترین جوامع بشری بر  -دوم

 کره زمین است.

اقتصادی دیگر هم حکم میکند؛ در این جامعه -در کنار این دو داده اقتصادی یک داده قابل روئیت سیاسی -سوم

ی حاکم است که اولین وجهه مشخص آن بی مسئولیتی مطلق نسبت به حال اکثریت جامعه از یکطرف و از سیستم

طرف دیگر فساد و مسابقه در دزدی از ثروت های این جامعه، در تمام سطوح، از رهبر و بیت رهبری تا پائین ترین 

 مقامات و مسئولین این نظام آست. 

مین اکثریت این جامعه به رفتن سیستم سیاسی اقتصادی حاکم است. برای واقعیت چهارم حکم میلیونی ه -چهارم

این کار، از دیماه گذشته، بزرگترین تکان های اجتماعی کل این نظام را لرزانده اند. خواست مرخص شدن وحوش 

 حاکم یک مطالبه همین امروز توده های میلیونی به فقر کشیده شده و طبقه کارگر ایران است.

عیت پنجم ؛ در متن این اوضاع، کمونیسم نه فقط یک داده واقعی و قابل روئیت که یک پدیده سیاسی واق -پنجم

خوش نام و مطرح است. کمونیسم حاضر در درون طبقه کارگر و در هیبت رهبران کارگری، در دانشگاهها و در 

 محافل روشنفکری شبکه های وسیعی را شکل داده است.

 

 کاری که باید کرد؛ 

فاکت یا داده باال در یک معادله ریاضی ساده، باید هر کمونیستی را متوجه این واقعیت کند که با دخالت پنج  

کمونیستی در اوضاع فعلی کشور، باید نیروی جنبش برای نان قادر به تامین نانش باشد. برای چه باید کرد از آسان 



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 42

ک به هم نوع خویش دارند. یعنی در مرحله ترین عرصه آن شروع میکنم؛ گرفتن کمک از مردمانی که توان کم

اول، سازماندهی جمعاوری کمک مالی توسط نهادهای مردمی برای کمک به توانمندی نیازمندترین های جامعه 

 است.

این موضوع در وحله اول یک کار انسانی است. به زبان خیلی ساده، اقشار وسیعی از این جامعه نان همین شب را 

ند. فرد و سازمان کمونیستی نمیتواند خود را قانع کند که داریم برای تغییرات سیاسی و انقالب که در راه است، ندار

و روزهای خوش زندگی در آینده کار و فعالیت میکنیم. اینها روتین های کار کمونیستی است. تقال برای شکل 

این حال، ما در ایران امروز با دادن به آینده، مقدس ترین کاری است که یک کمونیست میتواند داشته باشد. با 

یک شرایط استثنایی روبرو هستیم. شرایطی که میلیون ها انسان در آستانه شروع پروسه مرگ و پایان زندگی به 

دلیل بی نانی و فقر مطلق مطلق اند، در کنار دولت و سیستم نامسئولی که به جز بخور بخور خود در مقابل هیچ نیاز 

 مردم پاسخگو نیست.

پاسخ به این مشکل اقتصادی، برای کارآسانی هم که باشد، میشود در قدم اول سراغ جامعه رفت و کمک  برای

خواست، تقریبا به همان شیوه که در غیبت کمک دولتی به زلزله زدگان، مردم خود مستقیما وارد عمل شده و 

را پیش بکشد. اما بحث برای انجام وظیفه کردند. کسی میتواند طرح تقویت همین سازمان های خیریه کنونی 

کمونیست ها فقط دسترسی به نان به عنوان یک هدف درخود نیست. برای اکثر یا تعداد زیادی از خیریه ها هم 

هدف درخود تنها تامین نان و کمک مادی این و آن نیست. بخش عمده اینها مبلغ نوعی مذهب و یا سیاست اند و 

ر دست گروههای بشدت ضدبشری و به هدف سربازگیری برای یک جنبش برای آن کار میکنند. بعضی از اینها د

ضداجتماعی و تقویت یک افق ارتجاعی اند. نتیجتا تعداد سازمان های خیریه مستقلی که هدف شان صرفا 

 انسانگرایانه است، بشدت کم و محدود اند.

یک رابطه نابرابر است. انسان نیازمند در  به عالوه، و در بهترین حالت هم، رابطه سازمان خیریه با مردمان نیازمند،

 این رابطه تحقیر میشود، کوچک میشود، عزت نفسش آسیب می بیند، خودش را ناتوان و ضعیف و زبون می بیند. 

رابطه ای که کمونیسم برای سازماندهی این مسئله می سازد از ریشه متفاوت است. هدف کمونیست ها در این 

و درخود که تقویت جامعه و مردم در نبردشان برای نان و  یک زندگی شایسته  عرصه نه یک تامین نان صرف

است. هدف توانمندی مردم برای قرار گرفتن در موقعیتی است که قادر به عبور از چنین وضعیتی باشند. مردم 

ند. چنین سرنوشتی نمیتوانند تا ابد گیرنده منفعل مواد غذایی و وابسته کمک این و آن نهاد خیریه ای برای بقا باش

 باید تغییر کند و راه این تغییر از مسیر توانمندی مردم در جهت شرکت قدرتمندتر برای ایجاد همین تغییر است.

در کار کمونیستی این عرصه، دست مردم در دستان هم قرار داده میشود. شبکه رهبران و سازماندهندگان ایجاد و 

ه مردمی شکل میگیرند. کمیته ها و نهادها و مجامع عمومی و صندوق گسترش می یابد. نهادهای سازمان داده شد

ها و تعاونی های مختلف شکل میگیرند... به زبان دیگر، جامعه در متن یک سوخت و ساز برای توانمندی خویش، 

ا به در هم تنیده شده و همبستگی ها و اتحادهای وسیع و همه جانبه ایجاد میشود. چنین تغییری در جامعه مستقیم
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تغییر در تناسب قوای سیاسی اجتماعی منتهی میشود. این یعنی تقویت صف و جبهه مردمی که نان و زندگی 

میخواهند در مقابل صف اقلیتی که آنها را از کل نعمات زندگی محروم کرده است. این همان هدفی است که 

ی است که دستان سازماندهندگان کمونیست تمام کار کمونیستی در جامعه باید به آن منتهی شود. این همان موقعیت

در دستان شبکه رهبران و سازماندهندگان طبقه کارگر و مردمان محروم و ستمدیده جامعه قرار میگیرد و با هم 

قفل و بست میشوند. این همان موقعیتی است که کمونیسم با اتکا به قدرت اجتماعی اش کارهای ناشدنی و 

 و ممکن میکند....غیرممکن تا آن مقطع را شدنی 

 

 اما لیست کارهای اولیه، که برای نمونه و تا آنجا که به فکر همین قلم میرسد؛

تهیه لیست  از پزشکان و وکالی دادگستری بگیر تا آرایشگران و پرستاران و معلمین و بقیه متخصصینی که حاضرند 

انجمن ها و نهادهایی از همین کمک  بخشی از خدمات شان را رایگان در خدمت نیازمندان قرار دهند/  ایجاد

 کنندگان، برای همین هدف...

 لیست مردمانی که پروژه های مختلف در این مسیر را اسپانسور میشوند

 لیست مدارس و مهد کودک و مراکزی که امکان خدمات ویژه به نیازمندان دارند

 دارندلیست فروشگاههایی که امکان فروش با تخفیف ویژه برای اقشار نیازمند 

لیست غذاخوری ها و فروشگاههایی که مواد اضافی روز شان را حاضرند در اختیار آشپزخانه های محالت قرار 

 دهند.

فراهم کردن آشپزخانه های محله، مهد کودک و مدرسه محله، میدان و سالن و امکانات ورزشی محله، درمانگاه 

ت و سالمتی و کودکان و... توسط متخصصین این عرصه و کتابخانه  و...محله، برگزاری سمینارهای آموزش بهداش

و تهیه سالن های ویژه چنین سمینارها و گردهمایی هایی در سطح محله و شهر، سمینارهای آموزش علمی و 

 فرهنگی، کالس ها و سمینارهای باز در محیط پارک و...

 این لیست انتها ندارد...

 

 سبک کار؛

خطاب این نوشته برای انجام این کار کمونیست ها هستند، اما چنین کاری در چنین ابعادی یک نیروی وسیع تری 

میخواهد. ولی خوشبختانه  این یادداشت مقطع شروع این کار نیست. خوشبختانه خیلی ها با هدف انسانی در عرصه 

با کودکان خیابانی و کمک به مردم در سطح هایی کارهایی را مدتهاست شروع کرده و به پیش برده اند. کار 

معینی توسط خیرین  و سازمان های انساندوست نمونه های کمی نیستند. میشود بخشا از کمک به گسترش کیفیت 

و کمیت عرصه کاری همین ها شروع کرد. اما یک عرصه میلیونی را چند نهاد قادر به پوشاندن نیست. از نظر این 
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ا و مراکز کارگری در سرتاسر این کشور نیازمند سازماندهی کمیته های کمک برای نوشته، تمام کارخانه ه

سازماندهی این کار اند. تمام محالت کارگری و به فقر کشیده شده نیازمند وجود کمیته های شکل دادن به این 

و آموزشی و...  کارند. سازماندهی مجامع عمومی برای این کار در تمام محالت این کشور و تمام مراکز کارگری

الزم اند. برای انجام این کار یک سازماندهی در ابعاد میلیونی الزم است. چنین حرکتی در توان و قدرت هیچ 

سازمان متمرکزی نیست. چنین کاری شروع جنبشی است که توسط انسان های بی شمار در هر نقطه ای شکل 

 میگیرد و پیش میرود. 

دزدی و بچاپ بچاپ بلد است، و در مقابل فقری که دامن دهها میلیون مردم در مقابل هیوالی سیستمی که فقط 

را گرفته است، این جامعه میتواند خود را توانمند و تقویت کند. شرط اول این کار در پیش گرفتن سبک کار ویژه 

ازمان دهند. یک کار علنی و قانونی و شفاف است. لذا باید اول سراغ کسانی رفت که میتوانند چنین کاری را س

چنین آدمهایی که بدون کمترین توقعی مشغول کمک به هم نوع اند، بسیار و فوق العاده زیادند. باید اینها را به 

تدریج  پیدا کرد و عرصه کاری شان را کمک کرد تا وسعت بگیرد. باید سراغ معتمدین شهر و محله برای جلب 

رافتمندی شد که عالقمند کمک به اطرافیان و هم نوعان کمک این و آن رفت. باید دست به دامن هر انسان ش

خویش است. باید سراغ هر تشکل و رهبر کارگری موجود رفت و این قضیه را با آنها در میان گذاشت و کمک 

 گرفت.

یک تذکر؛ این پیشنهاد برای بحث درونی هیچ محفل و جمع کمونیستی نیست. کسی که آماده ورود به چنین 

بل از هر چیزی باید سراغ مالقات آدمهای اهل این کار برود. یعنی کسانی که یا در حال حاضر عرصه ای است، ق

مشغول در این عرصه اند یا معتمدینی در محل و در شهر که زمینه های الزم را دارند. این یعنی زنان و مردان عادی، 

ه در خدمت توانمندی یک جامعه است با هر عقیده و باور سیاسی مذهبی که دارند. باید توجه کرد که این عرص

و تمام اعضای این جامعه میتوانند در تامین این توانمندی شرکت و از خدمات آن بهرمند شوند. نتیجتا در این 

عرصه بویژه، تعصب فرقه ای در رابطه با مردم سمی ترین شیوه ای است که یک کمونیست میتواند در پیش بگیرد 

 و کار را تماما خراب کند...

تذکر دوم؛ کسی فکر نکند علنی و قانونی بودن این کار به معنی بی مشکل بودن آن از نظر وزارت شکنجه و 

سیستم حاکم است. مگر دانشجویانی که به کمک زلزله زدگان رفته بودند را دستگیر نکردند؟ مگر سازماندهندگان 

؟ و مگر حتی کمپین کردن به نفع کارتون کالس های درسی برای کودکان خیابانی مورد تهدید قرار نگرفته اند

خوابان با مشکل امنیتی ها روبرو نمی شود؟...اینها از هر قدمی که مردم را به هم وصل کند، و یا دستان کمونیست 

ها را در دستان مردم بگذارد، میترسند. و حاال که اوضاع سالهای قبل هم نیست، نگران تر و حساس ترند. با این 

ز حاکمین و امنیتی ها به چنین فعالیت هایی، در فضای امروز، برایشان سخت تر است. تغییر در حال تعرض امرو

توازن قوای سیاسی بین مردم و حاکمین دست سرکوب را به شدت کوتاه کرده است. از طرف دیگر دفاع از این 

و بیکاری و فقر پاسخگو کار حقانیت اجتماعی دارد. در حالیکه هیچ مسئولی در این مملکت، در مقابل گرانی 
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نیست، نمیتوانند به آسانی مانع مسئولیت پذیری اعضای جامعه در مقابل شرایط پیش آمده شوند. همین امروز در 

حالیکه آنها نسبت به هفت تپه و فوالداهواز گوش خود را کر کرده اند، جامعه در سطح وسیعی به حمایت از آنها 

شجو را برای یک کار ناکرده زیر فشار میگذاشتند، امسال حمایت علنی از طبقه خیز برداشته است. اگر تا دیروز دان

کارگر در دانشگاهها وسیع و گسترده بود. این یعنی در چنین فضای سیاسی میشود خیلی کارها کرد که تا دیروز 

 مقدور نبود...

 

 اما کار اصلی سراغ مسئولین و حاکمان نامسئول رفتن است!

میخواند که خیال کرده اید  زندگی یک جامعه چند ده میلیونی فقرزده را میشود حتی برای انگار کسی در گوشم 

چند ماه به کمک صرف جیب بقیه مردم متکی کرد. خیال کرده اید که پاسخ بی نانی توده وسیع  حقوق پرداخت 

 نشده جامعه  را میشود این چنین پاسخ داد... 

 میخواند، واقعی و  بسیار واقعی است.این تذکر و این هشداری که در گوش من  

پول و ثروت این جامعه نزد آنهاست که حساب های بانکی خود را از آن نه فقط پر کرده اند بلکه امن ترین بانک 

های جهان محل نگهداری حساب های آنهاست. پول و ثروت جامعه نزد رهبر و بیت رهبری ها و صدها هزار 

ام این سالها کرور کرور دزدی کرده و مشغول انتقال ثروت های این جامعه به مسئول باال و آنهایی است که تم

حساب های بانکی خود بوده اند. ثروت فردی مانند خامنه ای برای تامین نان و زندگی چندین سال تمام جامعه 

ند، را هم به ایران کفایت میکند. ثروت بنگاههای مختلفی که با عناوین پرطمطراق مشغول جارو کردن پول مردم ا

این ثروت ها اضافه کنید تا متوجه شوید چه ثروت هایی در این کشور زیر دست این و آن آقازاده و امام زاده 

خوابیده است. نتیجتا تمام نهادهای شکل گرفته برای کمک به مردم تنگدست و نیازمند، در کنار جمعاوری کمک 

به طرف مقامات و حاکمان برگردانند و با اتکا به قدرتی که  و سرویس از شهروندان جامعه، ناچاراند روی خود را

 دور خویش جمع میکنند، سراغ آنها بروند.

این یعنی اگر کار اولیه بر جمعاوری کمک و سرویس از شهروندان متمرکز است، باشکل گیری این حرکت و 

ثروت است. اینها در چنین  جمعاوری نیروی توده ای، قدم بعدی، تمرکز اصلی بر مقامات و نهادهای قدرت و

صورتی و در چنین توازن قوایی، یا باید جیب های شان را به نفع تامین نان برای مردم باز کنند، یا قدرت و حکومت 

 بگذارند. را در اختیار خود مردم و نهادها و تشکل های برآمده از مردم، در اختیار شوراهای کارگری و مردمی

 

 ای همبستگیاعتصابات کارگری و صندوق ه

اعتصابات و اعتراضات کارگری نوک پیکان نبرد برای نان در جامعه است. کمک به این حرکت کمک به شکل 

گیری یک قدرت رهایی بخش است. اعتصابات هفت تپه و فوالد اهواز برای نمونه مورد حمایت های وسیع توده 
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به نفس مراکز کارگری و رهبران شان به اعتراض  ای در این دوره قرار گرفتند. چنین حمایت هایی میتواند اعتماد

را باال ببرد و به تغییر بیشتر در تناسب قوا بیانجامد. با همه اینها، جامعه توان کمک و حمایت های بسیار بیشتری را 

از تحرکات مشابه دارد. شرط این کار باال بردن کیفیت حمایت های تا به امروز است؛ میشود در کنار لیست 

ی حمایتی، صندوق همبستگی در شهر چرخاند و برای کمک به تامین گوشه کوچکی از نبود نان بر سفره امضاها

هفت تپه ای و این و آن خانواده کارگری حقوق نگرفته، کمک جمع کرد. هیات های حمایتی از این شهر و آن 

ری شده شان را همراه منطقه، در کنار سفرشان برای اعالم حمایت حضوری، صندوق کمک های از قبل جمعاو

خویش ببرند و تحویل مسئولین و نهادهای مسول کارگری در محل کنند. دانشجویان دانشگاههای متعدد این 

کشور، در کنار حمایت های سیاسی مسئوالنه از طبقه کارگر و بخصوص از رهبران دستگیر شده کارگری، میتوانند 

برای دریافت کمک سرغ شهروندان در شهر بروند و  صدها صندوق جمعاوری کمک های مالی تشکیل داده و

دریافتی های شان را بدست نهادها و رهبران کارگری مورد اعتماد خود برسانند. چنین اقدامی، اوال با کمترین 

مقدار کمک مالی هم یک اقدام سمبولیک و حمایت گرانه است. از جیب دانشجویی که خود باید هزینه تحصیل 

ق خانواده تامین کند، نمیشود انتظاری باالتر از یک اقدام سمبولیک داشت، که بلحاظ روحی و زندگی را از طری

و سیاسی فوق العاده موثر و کارساز است. اما همین توده جوانان خوش قلب اگر سراغ جامعه بروند، نتیجه کارشان 

په و لوله هواز صندوق همبستگی چیزی متفاوت خواهد بود. بگذارید دهها هزار نفر در سرتاسر ایران برای هفت ت

در خیابان ها و محالت بپچرخاند و همراه جمع آوری کمک مالی برایشان، اهداف و افق شان را هم تبلیغ کند. 

ارزش سیاسی و روانی چنین اقدامی بسیار باالتر از ارزش مقدار کمک مالی است. چنین فضایی میتواند کل جامعه 

ی ببرد. در مراکز کارگری دیگر بسته به توان رهبران و سازماندهندگان کارگری را وارد یک زندگی سیاسی متفاوت

میتوانند حمایت های مادی و معنوی و سیاسی باالتری در دستور بگذارند. به شرطی که کمونیست ها فرصت کنند 

 برایش کاری کنند. 

رهای اعضای جامعه را جمع و برای در یک جمله، جنگ نان را میشود ملی کرد. میشود نارضایتی های پراکنده تنف

نبدیلش به نیرو ظرفی تعریف کرد. برای نان میشود کل جامعه را بسیج کرد. اما همه اینها خودبخود پیش رفتنی 

نیست. کمونیسم اگر قرار است در این جامعه برای خود نقشی ایفا کند، نمیتواند از این مسئولیت و این فرصت 

سرنوشت تاریخی این جامعه طور دیگری رقم بخورد، نمیتواند برای چنین امری تاریخی بگذرد. اگر میخواهد 

 آستین باال نزند...
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 هفت تپه و فوالد نماد مقاومت طبقه کارگر ایران

 ی رادیو نینا با خالد حاج محمدیمصاحبه

 

ها و مطالباتشان برسند و در این راه از کارگران هفت تپه جنگیدند و تالش کردند که به خواست هیمن خاکی:

است. اما کارگران ای شدهی ایران تودهی هفت تپه از یک ماه پیش برای جامعههیچ تالشی فروگذار نکردند. مسئله

د؛ چه در دورانی که شرکت دولتی کننهفت تپه چندین سال است که با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می

اما این بار  ،بار اعتصاب و اعتراض کردندچند بود و چه در دورانی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. 

موج عظیمی شکل گرفت. اخبار اعتراض و اعتصاب و خواست و مطالبات کارگران دهان به دهان چرخید و موجی 

ی کارگر. با های متفاوت طبقهتر از همه، الیهمعلمان، کشاورزان، و مهم ها شکل گرفت؛ از دانشگاه تااز پشتیبانی

هایی ؛ همه و همه بخش"کارگر زندانی آزاد باید گردد"تا فریاد رسای  "ما فرزندان کارگرانیم"شعارهایی همچون 

پرداخت دو ماه از اعتصاب هفت تپه هستند. اما با این وجود دولت در دهم آذرماه با تعیین مدیرعامل جدید و 

و از سوی دیگر با فشارهای حاکمیت و  ی کارگران تالش کرد )در بین کارگران( تفرقه ایجاد کندحقوق معوقه

اند. خبرها حاکی از این سرکوب تالش کردند که به این اعتصاب پایان بدهند. هنوز کارگران زندانی آزاد نشده

هنوز خبری  "علی نجاتی"اند و از سرنوشت نجه قرار گرفتهتحت شک "سپیده قُلیان"و  "اسماعیل بخشی"است که 

زدند تکنیک )امرکبیر( و کارگران فوالد فریاد میها هنوز ادامه دارد؛ امروز دانشجویان پلیدر دست نیست. حمایت

و کنند . کارگران فوالد هم نوزده روز متوالی است که اعتراض خیابانی می"کارگر زندانی آزاد باید گردد"که 

 وپنج روز است که در اعتصاب هستند. بیست

اند که کارگران هفت تپه به سر کارشان گزارش داده "ایلنا"خالد حاج محمدی؛ صدا و سیما و خبرگزاری  

ها و نمایندگان کارگران و کانال ایاند. در شرایطی که خود هفت تپهاند و پایان اعتصاب را اعالم کردهبرگشته

هایی هستیم که پایان این اعتصاب را اعالم بکنند این باره اعالم نکرده است. ما شاهد تالششان چیزی در رسمی

افتد؟ آیا شود و چه اتفاقی میو این اعتصاب را به شکست بکشانند. به نظر شما وضعیت کنونی به کجا کشیده می

رت خواهد گرفت؟ به طور کلی کند؟ یا مذاکراتی صوافتد یا اعتصاب ادامه پیدا میپایان اعتصاب اتفاق می

 کار باید بکنند. کارگران چه راهی را در مقابل دارند و چه

کنم این اعتصابات شود فکر میتا جایی که به اعتصاب کارگران هفت تپه و فوالد مربوط می خالد حاج محمدی:

ترین اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران بوده است. ، جزو برجسته"بافق"ی گذشته، بعد از در یک دهه
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الً کارگران تصمیم یابد، مثای به یک صورتی پایان میشود و در یک دورهاینکه اعتصاب یک روز شروع می

آیند دارند، یک قدم به عقب میقدم به جلو بر می دوکنند، کنند، سازش میکنند، مذاکره میگیرند، توافق میمی

شان کارگران است. بافق را به داران و حاکمیت و در مقابلی معینِ جدال بین سرمایهو...اینها همه جزو یک پروسه

ارزه و اعتصاب کارگری که در این دوره صورت گرفته است. کارگران در مراحلی خاطر بیاورید. یا صدها مورد مب

رسد اند و در این دوره و با این توازن قوا قدرتشان به بیشتر از این نمیاند که امتیازاتی به دست آوردهاحساس کرده

 اند. و اعتصابشان را پایان داده

در مقابل سوالی است  "چه باید کرد"شود این مسئله که میتا جایی که به کارگران هفت تپه و فوالد مربوط 

رهبران کارگران هفت تپه و فوالد. آنها در محل هستند. اینکه ادامه بدهند یا عقب بنشینند یا در ازای گرفتن 

ی مبارزاتی آنهاست. و کسی بیرون از این پروسه امتیازاتی مذاکره و توافق کنند، اینها همه بخشی از پروسه

تواند پاسخ این مسائل را به طور واقعی بدهد. توازن قوای آنها، میزان نیرویی که پیرامون فعالین کارگری و نمی

هایی که خود کارگران استفاده های رژیم، تاکتیکی این نیرو، تاکتیکرهبرانشان هستند، میزان آمادگی و روحیه

ی اینها فاکتورهای هر مانی عقب نشینی کرد همهشود جلو رفت و چه زکنند، و تشخیص اینکه چه زمانی میمی

ی اعتراضی دیگر در داخل جامعه هستند؛ از دانشگاه گرفته تا معلم و کارگر و ی کارگری و هر نوع مبارزهمبارزه

تنها کارگران هفت تپه حق دارند تصمیم  و آن اینکه و .... اما یک چیز مهم و مسلم است تمحاله در زن و مبارز

اعالم پایان اعتصاب بکنند. اینکه امروز و بدون اعالم رسمی هفت تپه ای ها، رسانه های جمهوری اسالمی  بگیرند و

اعالم پایان اعتصاب کرده اند و عده ای هم به هر دلیل و حسابی دنبال آن افتاده اند، کاری نه تنها خالف که تهوع 

کنند و به این ست که کارگران هنوز پافشاری میاخباری که تا این لحظه در دست داریم حاکی این اآور است. 

عقب نشینی کنند. آن چیزی که مسلم و مهم است این است که آن به اعتصاب پایان دهند واند که قناعت نرسیده

به  منافع خود واند و از اند و حدود یک ماه است که قهرمانانه ایستادهکارگرانی که متحدانه پای این اعتصاب رفته

روزی هم رسما و متحدانه اعال کنند که امروز تصمیم کنند، دفاع می ایرانی کارگر کل طبقهمنافع  نوعی از

کنیم و . مثالً اعالم کنند که به تحقق این مطالبات بسنده میدیگری گرفته و به هر دلیل به اعتصاب پایان میدهند

در نتیجه به اعتصاب پایان دهند. منظورم این  شان از زندان آزاد شوند ودرخواست کنند که رهبران یا نمایندگان

مسلم است است.  ه ایمبارزهر ی است که پایان اعتصاب یا مذاکره کردن و سازش کردن بخشی واقعی از پروسه

کارگران هفت تپه یا "طوری نیست که بگوییم توازن قوا آنو . اکنون موقعیت که این جنگ نهایی آنها نیست

. کارگران هفت تپه و فوالد مانند مبارزات هر بخش دیگری به "خونشان خواهند ایستاد یفوالد تا آخرین قطره

متحدانه این مسئله واقف هستند که هر مبارزه و هر تالشی به عقب راندن کارفرما و حاکمیت را قدرت و توان 

ه همان صورت که کند. درنتیجه االن موقعیتی نیست که بشود به جنگ نهایی متوسل شد. بتعیین می کارگران

دهند و مجمع عمومی گرفتند و تصمیم بر این شد که اعتصاب کنند و آن را اعالم کردند و گفتند که ادامه می

توانند همین کار را بکنند و اگر مطالباتشان را به گوش جامعه رساندند و درخواست حمایت کردند، باز هم می

 . "دهیمایم و به اعتصاب پایان میبه این دستاوردهای معین رسیده"بخواهند به اعتصابشان پایان دهند و بگویند که 
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اند. با توجه اینکه هنوز های دولتی پایان اعتصاب را اعالم کردهشما به این اشاره کردید که رسانه هیمن خاکی:

های دولتی را نهاند، این کار رساکارگران هفت تپه یا نمایندگان یا سندیکای آنها پایان اعتصاب را اعالم نکرده

 چطور باید دید و ارزیابی کرد و چه موضعی در برابر آن باید گرفت؟

شرمی اسماعیل کنند و با بیاین یک بخش از جنگ است. این که یک روز توطئه چینی می خالد حاج محمدی:

په را دستگیر ی هفت تتر و با تجربهکنند، یک روز دیگر علی نجاتی، از کارگران قدیمیبخشی را دستگیر می

شان هم علیه کنند، درواقع تصمیم گرفته بودند که به عنوان بخشی از جنگ از جمله از ابزارهای مدیاییمی

کارگران هفت تپه استفاده کنند. شایعه پراکنی، فضاسازی، کار مدیایی، دروغ پراکنی؛ بخشی از تالش برای 

ان را هم به میدان آوردند. عالوه بر سرکوب که . حتی اعتصاب شکنو فوالدمرعوب کردن کارگران هفت تپه 

کارایی زیادی برایشان نداشته است، تبلیغات، کدخدامنشی، تهدید، شایعه پراکنی، فضا ایجاد کردن و مدیاهایشان 

هایی که برای دستگیری را به خدمت گرفتند. تاثیر مدیاهای جمهوری اسالمی علیه کارگر هفت تپه کمتر از سالح

ی رؤسا را به کار واداشتند. شان داده بودند، نیست. از مسجد تا بیت رهبری و همهدست یگان ویژه بهو سرکوب 

ی معدودی از صاحبان شرکت و اطرافیانشان را به عنوان کارگر هفت تپه خوشبختانه حاکمیت تنها توانست عده

 جه این بخشی از جنگ است. بسیج کند، تا بتواند کارگران واقعی هفت تپه را به زانو دربیاورد. درنتی

ای و هیچ شخص ثالثی صالحیت هیچ مرجعی، هیچ قانونی، هیچ کارفرمایی، هیچ دولتی، هیچ اداره مسلم است که

این را ندارد که پایان این اعتصاب را اعالم کند، مگر خود کارگران هفت تپه. آنها حق دارند هر تصمیمی بگیرند 

ای است که در کنار زندان، تهدید، تالش برای ینها تنها بخشی از جنگ روانیاند. اما اچون آنها اعتصاب کرده

خواهند درمیان کارگران انشقاق اند. میاند، در پیش گرفتههایی که در این دوره به کار گرفتهتفرقه افکندن و حیله

د کنند که کارگر احساس شان کنند و فضایی ایجاایجاد کنند، تفرقه بیاندازند، چند دستگی ایجاد کنند، مرعوب

شود مهم این است که با توافق کنم که هر تصمیمی که گرفته میکند راه دیگری ندارد. به همین دلیل تاکید می

ی اعتصاب است، با هم تصمیم بگیرند و حتی اگر تصمیم بگیرند که برای همه گرفته شود. اگر تصمیم بر ادامه

شان است که این تصمیم را لت بدهند و فعالً به اعتصاب پایان بدهند، حقمطالبات خاصی اولتیماتم چندماهه به دو

بگیرند و خود آنها باید این تشخیص را بدهند و هیچ مرجعی از آنها صالحیتدارتر نیست که تصمیم بگیرند چکار 

 بکنند. 

 

ی هفت تپه به دستگیرشدگان اشاره کردید. ما در دو روز گذشته شاهد یتان دربارههاشما در صحبت هیمن خاکی:

است. ها همچنان ادامه داشتهاخبار جدیدی از اعتصاب کارگران هفت تپه نبودیم با وجود اینکه موج حمایت

ان دانشگاه رازی و حتی اعتراض و اعتصاب کارگران فوالد، امروز دانشجویان پلی تکنیک و دیروز دانشجو

کنید سرنوشت دستگیرشدگان چه اند. شما فکر میهای خودشان را از هفت تپه اعالم کردهکشاورزان هم حمایت

شود؟ اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان. چون در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر آزار و می



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 50

شد که بر اساس آن اسماعیل بخشی از زندانی به زندانی دیگر منتقل  ی این افراد. و امروز اخباری منتشرشکنجه

 شود؟شده است. در صورت تداوم یا توقف اعتصاب سرنوشت این دستگیرشدگان چه می

ی آن این اعتصاب تا این لحظه دستاوردهای بزرگی داشته است؛ صرف نظر از اینکه نتیجه  خالد حاج محمدی:

شود یک جداگانه به این مسئله پرداخت. اما تا آنجا که به دستگیرشدگان مربوط میشود به کجا ختم شود. که می

حقیقت وجود دارد و آن هم این است که تالش برای دستگیری، تهدید، اخراج، پرونده سازی، پاپوش دوزی و 

اضات؛ شایعه پراکنی برای رهبران در هر تحرک اعتراضی، بخشی از جدال حاکمیت است برای فلج کردن اعتر

 رهبران خصوصاً –که در اینجا کارگران هفت تپه و فوالد مد نظر ما هستند. تهدید، ربودن و تروررهبران کارگری 

آنها، نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا  کردنو تالش برای سیبل   – کمونیست و بینروشن هشیار، اتوریته، دارای

ان اشاره کرد؛ از آمریکا گرفته تا هرجای دیگر. کاری که در جمهوری توشود و به هزاران مورد از آن میانجام می

ی جدی برای هر بخش آگاه از جامعه، از جمله کارگران، ی فراوانی دارد. درنتیجه یک مسئلهاسالمی سابقه

دانشجوهای و مسغله شویم به شانزده آذر نزدیک می ،ی دستگیرشدگانش است. االن اعتراضات معلمانمسئله

گیرند مردم را جمع کنند، فشاری اعمال کنند ای است که تصمیم میی اینها روی میز آن عدهداشت شده؛ همهباز

و مطالباتی را کسب کنند. این مسئله روی میز کارگران هفت تپه و فوالد هم هست. راستش را بخواهید آزادی آن 

نجاتی و سپیده قلیان به عنوان حامی کارگران سه نفری که شما به آنها اشاره کردید، یعنی اسماعیل بخشی، علی 

ی کارگر و کل جنبش آزادی خواهی در ایران است. رهبران امروز فراتر از هفت تپه، روی میز کل طبقه ،هفت تپه

ی کارگر هستند. امروز جامعه اسماعیل بخشی را شان چشم و گوش جنبش اعتراضی طبقهکارگری و سخنگویان

کند. می نگاهشی تن جنبش محرومان اعتراضات هفت تپه، بلکه به عنوان عزیز خودش و پاره نه تنها به عنوان رهبر

بیند. حفاظت از این افراد، ی خودش میی کارگر ایران نمایندگان هفت تپه و فوالد را به عنوان نمایندهامروز طبقه

یشان در طول مدت زندان از لحاظ مالی هادفاع از آنها، تالش برای آزادی آنها و حتی تالش برای اینکه خانواده

ای که اینها را در نظر نگرفته باشد بخشی از کارش محتاج نباشند بخشی از مبارزه است. و هر مبارز و هر مبارزه

اند که تا اسماعیل بخشی آزاد کنم اینها فراموش شده باشند. کارگران هفت تپه اعالم کردهناقص است. فکر نمی

اند که مذاکره کننده در زندان است! در نتیجه این مسئله روی میز رت نخواهد گرفت و گفتهای صونشود مذاکره

توانند بیشترین لطمه را کنند این است که از این راه میکارگران هفت تپه است و دلیل اینکه این افراد را سیبل می

تصمیمی که کارگران هفت هر ر از شان، صرف نظکنم تالش برای آزادیبه اعتراضات کارگری بزنند. و فکر می

رند یگ، روی میزشان است. و همانطور که گفتم آنها )کارگران( تصمیم میبگیرندچه اکنون و چه در آینده  -تپه 

کارگران به این دلیل یک  . به طور قطع دفاع از نمایندگان و سخنگویاننه کس و جریان دیگری که چکار بکنند

 ی جدی است. پدیده

در مبارزات کارگری همیشه رهبران و سخنگویان سیبل هستند و به همین دلیل همیشه به بار آوردن یک نسل از 

ی مهم فعالیت کارگران هشیار، رهبران رهبران و فعالین کارگری در دل جدالی که در جریان است یک عرصه

شود بالفاصله جمع دیگری گیر میی کارگر است؛ تا بتوانند وقتی کسی دستکارگری و فعالین کمونیست طبقه
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جایش را بگیرند. و با این کار اجازه ندهند فضای اعتراضی بخوابد، اجازه ندهند اعتراض بشکند، اجازه ندهند 

نفوذ کنند و تفرقه بیاندازند؛ چیزهایی که در این مدت یک ماه بر روی کارگران هفت  حاکمین و عوامل کارفرما

 . نداخوشبختانه تا این لحظه موفق نبوده و تپه و فوالد پیاده شده است

 

هایتان در رابطه با دستاوردهای این اعتراضات و اعتصابات حرف زدید. دوست شما در صحبت هیمن خاکی:

ماه و خواست و مطالباتی که داریم کمی این بحث را باز کنید. خود این اعتراض و اعتصاب پس از اعتراضات دی

صرف نظر از اینکه "داشتند تا کنون چه دستاوردهایی داشته است؟ همانطور که گفتید  کارگران هفت تپه و فوالد

 ."گیرند و این اعتصاب در آینده چگونه پیش خواهد رفتکارگران هفت تپه و نمایندگانشان چه تصمیمی می

ز کارگران آغاز ای که جمعی از افراد یا جمعی اهایم اشاره کردم که در هر مبارزهدر صحبت خالد حاج محمدی:

گیرد، شرکت کنندگان و رهبران این مبارزه قطعاً به این امر واقف کنند و در یک مرکز اعتراضی صورت میمی

ی کار نیست. اعتصاب هفت تپه و یا اعتصاب فوالد نه اولین اعتصاب است و نه آخرین خواهد هستند که این همه

اتحاد تا کنونی و دستاوردهایش هنوز در توزی نیست و در  اعتصاب هفت تپه و فوالد با همه قدرت آن وبود. 

. هنوز تعیین تکلیفی جدی کنداعتصاب کارگران شرکت نفت در دوران قیام سطحی نیست که بتوان مثال مانند 

هایی داشته آن شرایط و آن توازن به وجود نیامده است. در نتیجه این اعتصابات و هر اعتصابی ممکن است پیشروی

 . "کنمروم و خودم را برای دور آتی آماده میدو قدم به جلو برداشتم حاال یک قدم عقب می"بگوید  باشد و

ای داشته است. اولین دستاوردهای جدیاین اعتصابات ، ت هم اکنون همکار و جدال ما تمام نشده است اما 

را در مقابل کل  ای ی متحدانهاین است که در این دوره هفت تپه و فوالد نزدیک به یک ماه مبارزهدستاورد 

ی تاکتیک همه ندکرد کارگران تالشاند. شان متحد شدهاند. همه علیهحاکمیت و کل بورژوازی ایران به پیش برده

و ها و پرونده سازی ها برای فعالین ی پاپوش دوزیها، همهی نفاق افکنیی تبلیغات، همهها، همهی توطئهها، همه

فشا کنند و به حاشیه برانند. دستاورد دیگر این است که این کارگران اتحاد باالیی را از خودشان را ا نمایندگانشان

های هایشان بلکه مردم شوش، مردم اهواز و بخشنشان دادند. توجه داشته باشید که نه تنها کارگران و خانواده

اعتراضات پیوستند. امروز هفت تپه و  های جهانی به اینمختلف محرومان از کارگر و معلم و دانشگاه تا حمایت

است. به همین دلیل است که حقوقی تبدیل شدهی کارگر علیه فقر و استثمار و بیفوالد به نماد مقاومت کل طبقه

بلکه  ،های هفت تپه و فوالد دیگر تنها از آنِ هفت تپه و فوالد نیستنداسماعیل بخشی و اسماعیل بخشی"گویم می

ها جای ها میلیون انسان کارگر فهیم و شریف آن جامعه در قلبهبران صالح و سخنگویان دهاینها به عنوان ر

امروز در چشم کسانی که در رأس فوالد و هفت  .نگاه خواهد کرد خود و جامعه به آنها به عنوان رهبر اندگرفته

ها ها و شخصیتای عروج کردند و نشان دادند که صالحیتدارترین انسانتپه هستند اینها افرادی هستند که در دوره

اینها در قامت  ی کارگر و رهبران آن هستند.ی جامعه، جنبش و طبقهو صالحیتدارترین جنبش و طبقه برای اداره

اند و این دستاورد بسیار بزرگی است. مدیا معه و به عنوان پاسخگو و مسئول در قبال جامعه ظاهر شدهرهبران جا
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های جمهوری اسالمی غیر ی درها به رویش بسته بود، رسانهدر اختیار کارگر نبود، سدّ سانسور وجود داشت، همه

پولی ها، با بیی این محدودیتبا همهفوالد  وکارگر هفت تپه اما گفتند. چینی چیزی نمیاز پاپوش دوزی و توطئه

ها ی ایران، که میلیونو در دل مبارزین راستین در جامعه ی ایران مطرح شدهامکاناتی، در رأس مبارزات جامعهو بی

اند، هر بار جمع ای که شکل دادهاست. عالوه بر این، تشکالت آنها و مجامع عمومیانسان هستند، جای گرفته

ی این تصمیم ن به نام شوراها، به نام مجمع عمومی کارگری در هفت تپه و فوالد، دخالت مستقیم در همهشدنشا

شوند. همین االن که بحث پایان ها و رأی گرفتن اکثرشان؛ همه دستاوردهای این اعتصابات محسوب میگیری

شان و بر اساس سایت رسمی انداعتصاب مطرح شده، خود کارگران هفت تپه یک نظر سنجی به راه انداخته

ای ها همان پروسهدهند. این دخالت کردناند که به اعتصاب ادامه مینودوشش درصد کارگران هفت تپه گفته

اینکه قدرتشان در باهم بودن و  و شناسندمنافع خودشان را می، شونداست که کارگران از طریق آن خودآگاه می

ی بزرگ یک جامعهحاکمت در و این احساس و این توان که در مقابل کل کنند. اتحادشان است را عمالً حس می

اند اند و تا امروز مقاومت کردهی ایران و یک حاکمیت تا دندان مسلح چهل ساله، متحدانه ایستادهمانند جامعه

های عنوان جوانهی کارگر در ایران به هفت تپه و فوالد به شود که طبقهدستاورد بسیار بزرگی است. و این باعث می

توانم و اگر اگر بخواهم می"یک مقاومت عظیم پرولتاریای صنعتی عظیم در خاورمیانه نگاه بکند. و مصداق اینکه 

. و تنها در دو مرکز! و اینها تنها چند درصد از کارگران ایران "توانم و قدرت دارممانع سر راهم را رفع کنم می

ذهن این کارگران، تشخیص جایگاه و اهمیت دخالت مستقیم از کانال  ی کارگر و درهستند. و در ذهن طبقه

 ای که داشتند، دستاورد بسیار عظیمی بود.مجامع عمومی کارگری و تشکالت کارگری

قبالً هم اشاره کردم؛ امروز جامعه از دل این تجربه، رهبران کارگری را در قامت سخنگویان و رهبران یک جنبش 

گویم؛ حفاظت از دارد. به همین دلیل است که میبیند و آنها را گرامی میاست می که بسیار عظیم و بزرگ

هایشان قلیان، و افراد دیگری که پرونده اسماعیل بخشی یا علی نجاتی یا هرکسی که از آنها دفاع کرده مانند سپیده

را دستگر کردند و فرداروز  در مراکز امنیتی و پلیسی موجود است مهم است. فعالً اسماعیل بخشی و علی نجاتی

گیرند. این افراد از این پس نمایندگان جامعه هستند. تمام تالش در سالیان کارگران فوالد در این پروسه قرار می

گذشته اینگونه بود که رهبر کارگری ظاهر نشود، جامعه او را نشناسد؛ اما این کارگران این سد را شکستند. و 

ای از ایران یک اتحادی را به وجود داد و موانعی که در مقابلش بود. و در گوشههمچنین سد سانسور، سد استب

توان از زوایای مختلف به شود. به هرحال میدستاورد بسیار بزرگی محسوب می اند که برای مبارزات آیندهآورده

ه دستاوردهای آن پرداخت. نسلی از کارگران آمدند و صحبت کردند، طیفی از زنان جلو آمدند؛ اینها هم

  و میتوان به این لیست اضافه کرد.ارزشمندی است 

 

ی حضور زنان به عنوان سخنران و سازمانده، که به آن اشاره کردید واقعاً در تاریخ بله؛ مسئله هیمن خاکی:

فاوت آن های متی اختصاصی داشته باشیم و جنبهتوانیم یک برنامهسابقه بود. در این رابطه میاعتراضات ایران بی
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محمد "دانم اشاره کنم که عالوه بر اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، را بررسی کنیم. البته الزم می

اند. این خبر مربوط به چند روز گذشته است اما اخبار منتشر شده هم دستگیر شده "شهین پیشاهنگ"و  "امیدوار

 است.بیشتر حول آن سه نفر بوده

آخر؛ شما به این اشاره کردید که این جنگ آخر نیست و راجع به دستاوردهای اعتصاب هم  اما به عنوان سوال

ها برای جنگ آخر آماده شد؟ توان در دل این تحرکات و سرکوب ها و تفرقه افکنیصحبت کردید. چگونه می

هر روز و در گوشه و بینیم که ماه میشود. بعد از اعتراضات دیچون اعتراضات محدود به هفت تپه و فوالد نمی

شان را به توانند زندگیبینیم که مردمی که نمیکنار ایران اعتراضات و اعتصابات وسیعی در جریان است. و می

اند. از جهات مختلف از سوی معلمان، دانشجویان، کارگران، پیش ببرند برای خواست و مطالباتشان به میدان آمده

ین اتفاقات و با توجه به دستاوردهای اعتراضات هفت تپه و فوالد، شما های متفاوت. در دل اکشاورزان و بخش

 شود برای جنگ آخر آماده شد؟ کنید چطور میفکر می

ی آماده کردن ی مبارزه برای ما پروسهکنم. ببینید پروسهمن تنها به چند نکته اشاره می خالد حاج محمدی:

تیازات بیشتری بگیرد. کارگران هفت تپه حتی اگر به مطالباتشان مان است برای اینکه بتواند اممان و طبقهجنبش

و یا دولت مطالباتشان را تضمین کند که حق دارند این  بگیرندبخش خصوصی  ازحتی اگر شرکت را  ،برسند 

و  یابند. به نظر من جدال برای پایان دادن به بردگیباز هم به طور واقعی از بردگی رهایی نمی، تضمین را بخواهند

ی کارگر است. اگر توجه کنید در بخش ی کل جامعه از جمله طبقهی مبارزات این دورهبرابری خواهی سرلوحه

مبارزه . اعتصابت هفت تپه و فوالد مهر خود را بر کل فضای سیاسی جامعه زده استدستاوردها اشاره کردم که 

ی و به کار مزدی خاتمه قدمی جهت ایصاد آمادگی امروز برای بهبود از زاویه جریان و جنبشی که میخواهد به بردگ

اما در کل این  و خشتی از دیواری است که میخواهیم بسازیم. این باید افق حاکم بر جنبش و اعتراض ما باشد.

ماجرا در عین حال باید به عنوان کارگر رهبرانت را بسازی، اتحادت را حفظ کنی و آن مسائل و موانعی که باعث 

ن جامعه کارگر را فریب بدهند و کارگر اعتماد به نفس نداشته باشد و برای به دست گرفتن قدرت شوند در آمی

سمی ی حاکمیت، آماده نشده باشد و متحزّب نشده باشد، را از میان برداری. ناسیونالیسم، مذهب، تبلیغات هر روزه

ید کنار زد، طبقه را به جلو برد، اتحاد را به کند؛ این ها را بای کارگر ایجاد میپاشد، انشقاقی که در طبقهکه می

قرار باشد به اعتصاب پایان دهید و قرار باشد عقب نشینی کنید کنم که حتی اگر جلو برد. به همین دلیل تاکید می

ها را ساخت، به جاهای شبکهباید همه تالشت را بکنی که متحد بمانید و متحد عمل کنید و عقب بنشینید. باید 

ها و رهبران هشیارشان و آنهایی که کل افق شدن، این ها همه مهم هستند. و خصوصاً کمونیست دیگر وصل

ی امروز دانند که در دل این مبارزهکنند و میی امروز فکر نمیبینند، آنهایی که تنها به همین مبارزهپیروزی را می

کنند، چند شود، موقعیت بهتری را فراهم مییدارند، اتحادی ایجاد مشود، یک قدم به جلو برمیآمادگی ایجاد می

ی کارگر بتواند فرداروز کل آورند تا طبقهتری به دست میآورند و زندگی قابل تحملدستاورد به دست می

 ایجاد کردن، های کمونیستی، تحزب کمونیستی در خودشان بورژوازی را به زیر بکشد. محافل کمونیستی، شبکه

جامعه را به خود جلب های مهم و شرافتمند ای از انسان، شبکهسازمان دادناب را اعتصکمک به های صندوق
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تبدیل شدن به قدرت، از پراکندگی در آمدن، سراسری شدن مبارزات،  کردن و دهها مسغله دیگر در راه ما است.

ها و مراکز دیگر کارگری سر بر سازیای از رهبران، هزاران اسماعیل بخشی از شرکت نفت و ماشینعروج شبکه

یر کشیدن توان انجام داد تا آمادگی ایجاد کرد برای جنگ نهایی و به زها همه اقداماتی هستند که میآوردن؛ این

حاکمیت و پایان دادن به استثمار. مبارزات امروز باید کمک کند؛ هم باید بهبود زندگی را تامین کند تا زندگی 

ی کارگر را در موقعیتی قرار تر بشود و مطالبات رفاهی را به حاکمیت تحمیل کند و هم طبقهمقداری قابل تحمل

یک روزی باید به این وضعیت پایان بالخره مند شود. بهرههای صنفی، سیاسی و حزبی خودش بدهد که از تشکل

ش ی کارگر برای این امر به کمونیسمو طبقهداد پایان باید تبعیض و کار مزدی به بدهد، به حاکمیت بورژوازی، 

نید بتوا و بایدای، ها چیزهای ماندگاری هستند در دل این مبارزات و در هر مبارزهنیاز دارد. به همین دلیل این

ی کارگر را در خودت بسازی! وگرنه در یک سال گذشته چندین اعتصاب های استقالل سیاسی و طبقاتی طبقهپایه

ایم اما باید برای آن است و در دل هرکدام از این اعتصابات یک قدم به جلو آمدهکارگری در ایران صورت گرفته

کنیم؛ که بدون استقرار ای که ترسیم میآن آیندهافق سوسیالیستی نیرو آماده کنیم. برای حکومت کارگری و 

بورژوازی رسید. این را باید ساخت. و مبارزات امروز برای هر  سیستمسوسیالیسم غیر ممکن است که به پایان 

 و پایان دادن به استثمار و بردگی.  هدف ای است در راه رسیدن به اینکارگر آگاه و کمونیست پله
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 عملیات ایذایی بزدالنه جمهوری اسالمی در هفت تپه

 

 مصطفی اسد پور

دستگیری سخنگویان اتحادیه هفت تپه شاخص هیچ تحول معینی در کشمکش میان کارگران و جمهوری اسالمی 

)در تمام هیبت دولت سرکوبگر و طبقاتی آن(  نیست. همانگونه که صدای آژیر بازگشت بکار تعدادی از کارگران 

نمیتوانست باشد.  صد البته  "ت اعتصابشکس")گیریم اعتصاب شکن( مطلقا به معنای پایان، تا چه برسد، به معنای 

ژیتاتورها در زندان، صف اعتراضی در خیابان ضعیف تر است. ناگفته پیداست تالش برای سالمتی و آزادی آبا 

دستگیرشدگان وظیفه همه دوستداران آزادی و حق طلبی است. ناگفته پیداست که آزادی زندانیان یک پیروزی 

اسباب تعجب بسیار است که تعداد هر چه  ک مبارزه تک وجهی فرسایشی افتاد.بزرگ است. اما نباید در دام ی

بیشتری بخصوص از حامیان این اعتراض امروز را برای فصل بندی اعتراضات انتخاب کرده، از بزرگداشت دوره 

وه معانی، با قبل، وازتداوم این درسها در آینده پیش رو سخن به میان آورده اند. با همه سایه روشنها، با همه شک

همه نیت خیر چشمگیر نوشته ها؛ اما این تالشها در فضایی از  قهرمانان در بند، مقاومت سنگرهای پراکنده در پایان 

 حزن آلود نبردی بزرگ؛ میان گذشته و آینده، دقیقا امروز این اعتصاب را به حاشیه میبرد.

شکست نخوردند.  تاریخ هرگز ارتش و ماموریتی هفت تپه توسط نیروی بسیار برتر تصرف شد، اما کارگران  

خفت انگیزتر را بخود ندیده است.  اعزام  گارد تا دندان مسلح با برقراری نظم و قانون توجیه شد، ادعایی که 

بخودی خود از جانب دولتی  که پرونده رسمی سرقت اعضا و عموزادگان آنها از دستمزد و صندوق بیمه میلیونها 

بار به توپ بستن بارگاه آن کفایت داشت؛ حتی برای دردانه های  خانه کارگری بیش از حد  کارگر برای هفت

شلخته و فکاهی بنظر میرسید. اما در محدوده اعتصابیون هفت تپه خبر اعزام نیروی ویژه، به مصداق تمام عیار تف 

 ت:سر باال،  بجای نمایش قدرت،  سواالت سمج پردردسری را سریش ریش حضرات میساخ

کدام نظم؟ همان نظمی که  جمع الجمیع استانداری وانتظامی و امام جمعه با مجاهدت تمام  با بیگاری و کار  

بردگی مضاعف دستمزد معوقه خون صغیر و کبیر یک نسل از یک شهر را فقط به جرم تبار کارگری آنها  در 

 شیشه کرده بودند؟ 
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ران انسان، سالمتی و نیازها و آرزوهای نسل اندر نسل آنها را  با کدام قانون؟ همان قانونی که زندگی و هستی هزا

یک چرخش  قلم  به طوفان سوداهای باندازه کافی بلندپروازانه و وحشی هر الدنگ سرمایه پرور میسپارد، قانونی 

 که برای مهندسی تهیدستی و تباهی بناگزیر کارگران حتی یاوه های صبر و رونق  را الزامی نمیبیند. 

س از دو هفته این پا و آن پا گردان ویژه در کناره شرکت و صنعت هفت تپه خیمه و خرگاه خود را بر پا داشت. پ

این یک اشغال نظامی بود، اما همه هارت و پورت و مارش فاتحانه در آن از پیش ممنوع اعالم شده بود. برای اعزام 

نظم و قانون را قربانی کند. در این فاصله تمام  واحدهای مجری قانون و نظم جمهوری اسالمی ناچار بود خود

تالش رسانه ها و دوایر دولتی در یافتن توجیهی برای حمله به کارگران به عکس خود تبدیل شد و دست آخر جز 

یک قاب دستمال مصرف شده از خانه قانون باقی نماند. ساختمان مجلس در میدان بهارستان به یک آبریزگاه 

و تصمیمات و مقاصد پلید نزول پیدا کرد که خفه خون ساکنان آن برای  حفظ جان سربازان عمومی از اظهارات 

 و گروهبانهای از همه جا بی خبر گردان اعزامی از گزند شورش مردم عصبانی  ضروری بنظر میرسید. 

از پس این شرایط چیز دیگری جز یک موجودیت رقت آمیز از شاه برگ لندهور سرکوب کارگری جمهوری 

مطالبات "اسالمی نمیتوانست باقی بماند: دستور حمله به اجتماع کارگران زمانی که اجتماع پایش را از محدوده 

فراتر میگذارد! حمل یراق و دراق آنچنانی، ترساندن و سرکوب بدون آنکه خون از بینی کسی جاری  "صنفی

هفت تپه را فقط میتوان به حساب شوخی  گردد! این دستورات و آنهم در هفت  تپه و در مصاف با سندیکایی های

 قرن نوشت. 

آگاهی از جزئیات کشمکش با گارد اشغالگر سرکوب را باید به زمان مناسب و از زبان رهبران کارگری موکول 

کرد. کنترل یک شهر، قدرت دوفاکتو کارگری، نقش اتحادیه و تشکل کارگری در محالت ... این تجربیات، بعد 

و هپکو در اراک به روال معمول کشمکشهای کارگری در ایران تبدیل میشود.  از جزئیات مورد از معدنچیان بافق 

هفت تپه همانقدر که پیداست کسی را از شکل گیری یک قطب قدرت کارگری در شهر شوش گریزی نیست. 

احب بود. در تحت سیطره این قطب قوانین و نظم حکومت مرکزی باطل، و از نظر استانداری و سایر ادارات بی ص

سیطره قدرت کارگری، همانقدر که بود، مالکیت بورژوایی و سودجویی کارفرما ملغی اعالم گردید. و نباید از 

 قلم انداخت،  قدرت واقعی قطب کارگری هفت تپه، نه در آنچه کرد، بلکه در آنچه در توانش بود نهفته است. 

را باید دوره تشویش و شور در سراسر ایران نام داد. این دوره  ماه های آبان و آذر، پنج هفته از اعتراضات هفت تپه

ایست که در آن عالقه مندان در این باب تفحص میکنند که: هفت تپه با ایران و سرنوشت آن چه کرد؟  دوره ای 

 است که شطرنج معادالت و معامالت معرکه گیران ضد رژیمی فورا و عمیقا نیاز به بازبینی پیدا کردند.  

آنجا که مستقیما به کارگران مربوط میشود، دوره زور آزمایی هنوز باز و بخش پایانی آن نانوشته است. هنوز تا 

کسی نمیداند کی، چقدر و چطور هفت تپه چند و چون مبارزات طبقه کارگر در ایران را تحت تاثیر قرار خواهد 

رد؟ چرا نباید هفت تپه در همین اشل به سندیکای داد. چرا هفت تپه نباید در قامت منطقه ای و سراسری به خود بنگ
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خود، به عضویت و شرایط و انتظارات از اعضا بیاندیشد؟ بدون پاسخ روشن و تعیین تکلیف با سواالتی از این 

 دست پرونده حکومت  دو فاکتوی آذر ماه شوش و هفت تپه باز خواهد ماند. 

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

بر علیه حرکات  کارگران بکار انداخته است  "عملیات ایذایی"تپه است. امروز دولت چماقداران گارد ویژه را در 

تا آنها را از کاری که واقعا میخواهند و واقعا میتوانند منحرف سازند.   عملیات ایذایی بزدالنه، گروگانگیری، 

رسودگی، پرووکاسیون، اخراج و توسل به محدودیت مالی کارگران و سندیکا؛ اینها حداکثر کاریست که ف

جمهوری اسالمی چه دیروز و چه امروز از دست خود ساخته دیده است. و این اتفاقا خاصیت اصلی جمهوری  

خرد؛  تمام ظرفیتهای اعصار اسالمی برای موجودیت و تداوم سیادت بورژوازی در ایران و منطقه است، که وقت ب

طبقه بورژوا در بردگی طبقه کارگر را تا میتواند و بالمانع به روی خود و به روی جامعه استفراغ کند؛ آنچنان جامعه 

 و انسانیت را در هم بکوبد که یک فوکول و کراوات و عربده های نظم مشروطه نوین جامعه فرض شود.  

ست که جبهه های تازه  را بنا به امیال و مصالح خود، و خطاب به کل طبقه هنر بزرگ کارگران هفت تپه در این

حکومت کارگری، همین "کارگر ایران بگشایند. درخشش هفت تپه در آسمان سیاسی ایران در تعلق آن به رگه 

قتصاد نهفته است: به دَرَک که بورژوازی بحران دارد، سوز و گداز بورژوازی برای استثمار بهتر، در ا "االن!

خودکفای ایران و در سایه نظم و قانون پیراسته تر، همگی پیش کش! هفت تپه پژواک تازه ای از این رگه در 

جنبش کارگری در ایران )و در جهان( است که آینده بهتر را از همین امروز و با خشتهای برابری و آزادی برگشت 

 ناپذیر انسانها باید ساخت.   

ادامه  کاری است که در شهر شوش و اراک و اهواز  ناتمام ماند، کاری که با فتح باستیل آزادی زندانیان هفت تپه 

 به پایان نمیرسد. 

 

 دسامبر ٥
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 !موج سرکوب و تفرقه را فقط با اتحاد محکم می توان پس زد

 

تپه و فوالد اهواز، همزمانی این اعتراض برای دستمزدهای  هفتاعتصاب بیش از یک ماه کارگران شرکت نیشکر 

معوقه و علیه حیف و میل تولیدات دسترنج کارگران توسط سرمایه داران و دولتی ها، با حمایت وسیع کارگران، 

با معلمان، دانشجویان در سراسر ایران و در سطح بین المللی مواجه شده است. در این مبارزه طبقاتی، کارگران 

مجامع عمومی و شوراهای  متکی به طبقاتی خود بر اتحاد و ایجاد تشکل مستقل و توده ای کارگری،اهی باالی آگ

کارگری تاکید کردند. کارگران اعتصابی با این دستاورد بزرگ طبقاتی که نقطه عطفی در جنبش مستقل کارگران 

محرومان جامعه را که رهایی از فقر و نداری و علیه سرمایه دارن و دولتشان  است، بعالوه، منافع و خواستهای کل 

 بیکاری و گرانی و فالکت محض است، نمایندگی کردند. 

جنبشی که نه فقط شوش و اهواز را که کل جامعه را به تصرف خود در آورد. دانشجویان، معلمان، پرستاران، 

ه بعنوان متحدین کارگران هفت تپه و وکال، زنان و مردن آزادیخواه، از تهران تا زنجان و کرمانشاه و سنندج هم

 فوالد به میدان آمدند.

دستگیری رهبران کارگران هفت تپه و متعاقبا تهدید  وموج سرکوب  با در مقابل، دولت سرمایه داران هم از طرفی

ه در تلفنی و احضار ده ها کارگر هفت تپه و فوالد و فعاالن دانشجویی و خبرنگاران و از طرف دیگر با ایجاد تفرق

 ، از این شبح عدالتخواهانه و کارگرییقه خود را از این مبارزه حق طلبانه تالش میکندصفوف کارگران اعتصابی 

 رها کند. 

شکی نیست که این شگردها برای کل طبقه کارگر و محرومان جامعه آشنا و شناخته شده و برای کارگران اعتصابی 

تالش مذبوحانه برای سرکوب و ارعاب و تفرقه را باید با قدرت تمام  این هفت تپه و فوالد قابل پیشینی بوده است.

 عقب راند.

اولین گام و شرط پیروزی در هر مبارزه و اعتصاب کارگری حفظ رهبران و نمایندگان کارگری و تامین و تضمین 

دارن و دولت است. سرمایه  یرهبری جمعی است. مقابله با سرکوب و تفرقه جزء الیتجزای هر اعتصاب و اعتراض

را باید متوجه کرد که با دستگیری رهبران کارگری و تهدید و سرکوب و ارعاب کارگران، نمی توانند، کارگر 

بی اجر و مزد را به سر کار بفرستند. همانطورکه برده داران نتوانستند بردگان را با شالق و تهدید مادام العمر بعنوان 

 ه دارند.ابرده نگ
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ابات اخیر، اتحاد یکپارچه و حضور اکثریت کارگران معترض و  حاضر در تجمعات و نقطه قدرت بزرگ اعتص

اعتصاب بود. کارگرانی که توانستند چنین قدرتی را به میدان بیاورند باید بتوانند، رهبران خود را از زندان های 

گیر شدگان و پشیمان رژیم آزاد و مانع تفرقه در صفوف خود شوند. گام بعدی پیروزی کارگران آزادی همه دست

 موج سرکوب و تفرقه را فقط با حفظ اتحاد محکم می توان پس زد!کردن سرکوبگران از تهدید و ارعاب است. 

 کارگران هفت تپه و فوالد!

 رفقا! 

شما در مبارزه علیه  فقر و بیکاری و گرسنگی و مجبور کردن بخشی از کارگران به کار بی اجر و مزد به نام معوقه 

 سرپیچی از تامین امنیت شغلی کارگران، تنها نیستید. ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان و محرومان جامعهها و 

رنج می برند. سکوت بخش عظیم تر طبقه ما، نشانه بی   این مصیبت و بالیای سرمایه داران و دولتشان از مانند شما

امروز قلب طبقه کارگر و محرومان جامعه با قلب شما می تفاوتی به این زندگی فالکتبار و به مبارزه شما نیست، 

، دستاورد عظیمی از آگاهی طبقاتی، اتحاد و مبارزه ی تانطپد. شما به همت رهبران و اتحاد یک پارچه تان تا کنون

پیگیر را برای کل طبقه کارگر به ارمغان آوردید. همزمان درس خوبی هم به سرمایه داران و دولتشان دادید که 

 اعتراض کارگر را می توانند دستمزد و دسترنج کارگران را باال بکشند و با سرکوب و ارعاب و تهدید، جوابن

دهند. سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن که  اکنون توسط وزیر کار و دبیر خانه کارگر، اجرا و با همراهی 

 گ شان است. تعدادی از برادران فریب خورده تان اجرا می شود، شرم آور و مایه نن

در مقابل این سیاست کثیف و همزمان سرکوب و ارعاب باید متحد تر و محکم تر و مصمم تر ایستاد. اعتصاب 

شما با آزاد کردن همه دستگیر شدگان و محکوم کردن تهدید و تعقیب و ترساندن کارگران، یک دستاورد دیگر 

قه کارگر و محرومان جامعه را باید از دستشان انداخت. اعتصاب پیروزمند و با شکوه شما است. این حربه دشمنان طب

 اصلی و اساسی اعتصاب شما است. از مطالبات ، این دو مطالبهمروزپرداخت فوری معوقه ها قابل گذشت نیست. ا

 با این دستاوردها جنبش حق طلبانه ی شما به چنان پیشروی ای دست می یابد که مطلقا قابل بازپس گیری نیست.

تحدانه شما جلوه ای از اعالم آمادگی و خصلت و توانایی رهبری مبارزه و اعتراض کل محرومان و مبارزه م

گرسنگان جامعه است. این دستاورد و قدرت متحد طبقاتی شما چشمان کل طبقه کارگر را به این نقش رهایی 

 بخش باز کرده و میکند.

 زنده باد اعتصاب پیروزمندتان

 زنده باد شوراهای کارگری

 پیشرویهای بیشتر!دستگر شدگان و زادی آنده باد اتحاد مستحکم تان برای ز

 خط رسمی -حکمتیستکمونیست کارگری حزب 

 ٢٠١٨دسامبر  -٧ -١٣٩٧آذرماه  ١۶
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  شبح هفت تپه بر فراز ایران

 

 خسرو کشاورز

وارد مرحله دیگری  ماهموج اعتصاب و تحصنی که از هفت تپه و بعد فوالد اهواز شروع شد، در روزهای سرد دی

از پیکار خود شده است. با تمام کارشکنی ها و موج سرکوب و احضار فعاالن کارگری در فوالد اهواز، کارگران 

در مجمع عمومی که با حضور اکثر کارگران تشکیل شد بر تداوم اعتصاب تا رسیدن به خواسته های خود تاکید 

شت و شکنجه اسماعیل بخشی و وعده و وعیدهای کارفرمای هفت کردند. آن طرف تر در هفت تپه، با تداوم باردا

تپه به کارگران، نه تنها هیچ کدام از خواسته ها و مطالبات اصلی که کارگران در سی و پنج روز اعتصاب مداوم 

خود بر روی آن تاکید کرده اند، محقق نشده، بلکه حلقه های نهایی برای از سرگیری دوباره اعتصاب به صورت 

ی و جمعی در جریان است. آنچه که در هفت تپه می گذرد، برخالف تبلیغات رژیم که گزارش از پایان علن

اعتصاب داده بود و برخی محافل ظاهرا مدافع کارگر هم به استقبال پایان اعتصاب رفته بودند، عدم حضور اکثر 

ل هفت تپه و سندیکای نیشکر هفت کارگران این مجتمع در محل کار خود است. بنا بر گزارشاتی که کانال مستق

تپه منتشر کرده، نه تنها پایان اعتصاب به معنای حضور تمامی کارگران در محل کار خود اتفاق نیفتاده، بلکه 

کارگران در تالش اند که اعتصاب خود را به صورت علنی تر و همانند سی و پنج روزی که این کار را به صورت 

شان دهند. شرایط عینی و مادی که کارگران هفت تپه با آن رو به رو هستند تعیین جمعی به پیش بردند به همگان ن

کننده تداوم مبارزه آن ها در روزهای آتی ست، نه آنچکه تشکل های مختلف در اظهارنظرهای غیرمسئوالنه به 

در دانشگاه های  عنوان نماینده کارگران و همصدا با اعتصاب شکن ها به پیش می برند. این روزها، موج همبستگی

 .است شده بلنتر  ایران با کارگران هفت تپه و فوالد اهواز هر چه رساتر از روزهای اوج اعتصاب

کارگر، دانشجو، "صدای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در دانشگاه های ایران فریاد  ٨٧و  ٨۶اگر در سال 

ه رساتر و بلندتر و همصدا با فریادهایی که در خیابان های را سر می داد، امروز این صدا هر چ "معلم، اتحاد! اتحاد

اهواز و شوش سر داده می شود در تهران، بابل، سمنان، کرمانشاه و شیراز شنیده می شود. اگر در سال های دهه 

هشتاد، جریان های راست و ناسیونالیستی در دانشگاه از هر حربه ای استفاده می کردند که موج طبقاتی و سرخ 

خاسته از دانشگاه را فراطبقاتی، ملی، زرد و یا فیروزه ای کنند، امروز پیکار طبقاتی در جامعه به نقطه ای رسیده بر
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است که پژواکش هر چه رساتر در دانشگاه ها شنیده می شود و صدایش آنقدر رساست که جایی برای هرگونه 

 پچ پچ و نجوایی نگذاشته است. 

په در ابعاد داخلی و خارجی و از نقطه نظر گزارشاتی که کارگران هفت تپه از از نقطه نظر همبستگی با هفت ت

اتفاقات چند روز گذشته می دهند، تصویر واقعی تر و شفاف تری از آنچه که امروز در ایران می گذرد، به دست 

را که مدال خواهد داد. این تصویر با صدای رسایی که در خود دارد، اگر چه ممکن است بخشی از فرصت طلبان 

کارگری بر سینه خود آویزان کرده اند، بیدار نکند، اما در حداقل ترین شکل جریان راست را که هیچ مدال 

کارگری بر سینه ندارد مجبور کرده است مدال هفت تپه و فوالد اهواز را برای روزهایی و برای خریدن اعتبار به 

 خود آویزان کند. 

 اهواز در کارگران مبارزه مداوم تداوم و فوالد اهواز عالوه بر اینکه در گرو تضمین پیشروی و پیروزی هفت تپه 

بخش های طبقه کارگر در سایر شهرها و مراکز را دارد.  دیگر مشارکت با ناگسستنی ارتباطی بلکه است، شوش و

اگر چه در یک ماه گذشته شاهد موج همبستگی بی سابقه کارگران در مراکز تولیدی و صنعتی مختلف ایران با 

اعتصاب کارگران هفت تپه بودیم، با تمام لزومی که این نوع همبستگی ها می تواند ایجاد کند، اما برای تضمین 

 پیروزی کافی نیست.  پیشروی و

جنبش برپا خاسته از هفت تپه از یک ماه پیش برای جامعه ایران توده ای شده و خبر آن در هر شهری و در هر 

جمعی دهن به دهن می گردد. از واکنش کج دار و مریض سلبریتی ها تا کشاندن بحث هفت تپه به صدا و سیمای 

سیاسی جامعه ایران در فضای مجازی، نشانه های مهمی است  جمهوری اسالمی و به نوعی تا واکنش اجتماعی و

که پس از سال ها جنبش کارگری توانست خود را توده ای کند و به خبر اول رسانه هایی تبدیل سازد که همیشه 

با اکراه خبرهای این جنبش را پوشش می دادند. پیش از این و از دهه هشتاد و با احیا و بازگشایی دوباره سندیکای 

نیشکر هفت تپه، این تشکل توانست بارها اعتراضات و اعتصابات هفت تپه را هدایت کرده و در این راه هم رهبران 

این سندیکا بارها تهدید و بازداشت شدند. به جرات می توان گفت که از سال هشتاد و چهار به بعد سالی نیست 

رگران هفت تپه سیزده سال است که با معضالتی که هفت تپه رنگ اعتراض و اعتصاب را به خود ندیده باشد. کا

چون اخراج، حقوق یک ماه در میان و معوقه و بیمه های پرداخت نشده دست و پنجه نرم می کنند، یعنی سال 

هایی که حتی هفت تپه مستقیما توسط دولت اداره می شد، تمامی این معضالتی که امروز در این کارخانه عظیم 

و با واگذاری شرکت به دو جوان  ١٣٩٣هد آن هستیم، در آن دوره هم موجود بود. در سال با چهار هزار کارگر شا

ساله که در مزایده ای هفت تپه را به ثمن بخس خریدند، تعرضی که در دوران دولتی بودن  ٣١ساله و  ٢٨میلیاردر 

دیریت هفت تپه را بر هفت تپه به کارگران شروع شده بود، آشکارتر گشت. در زمانی که میلیاردهای جدید م

عهده گرفتند، درست در زمانی که دویست و هشتاد میلیارد تومان حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده بودند، 

سرگرمی های فوتبالی مدیریت جدید، به اسپانسری میلیاردی تیم استقالل خوزستان توسط مجتمع نیشکر هفت تپه 

به بعد رنگ دیگری به خود گرفت. دیگر بحث بر سر  ١٣٩۶ال منتهی شد. اما اعتراض کارگران هفت تپه از س



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 62

حقوق های یک در میان و حق بیمه های پرداخت نشده نبود. اعتصاب هقت تپه پس از سیزده سال و پس از احیای 

سندیکای خود، پوسته هایی که سرمایه داری خصوصی و دولتی به آن تحمیل کرده بود را کم کم پاره کرد و پا 

دیدی نهاد. عرصه ای که یک ماه اداره کارخانه را توسط خود کارگران و توسط شوراهای آن ها را به عرصه ج

در مقابل فرمانداری شوش فریاد می زد و خواسته ای را پیش پای دولت قرار داد که امکان تحقق آن تنها در گرو 

جوان های میلیاردر مدیریت  شورایی کردن کارخانه با اعمال قدرت خود کارگران است. همه می دانستند که

هفت تپه که در روزهای اعتصاب معلوم نبود در کدام جزیره نیلگون و مرجانی در مقابل آفتاب ریلکس کرده اند، 

به راحتی مالکیت شان را واگذار نمی کنند و در عین حال کارگران بر این آگاه بودند که دولت پشت کارفرمای 

کند. کارگران هفت تپه در یک ماه گذشته دست آوردهای بزرگی را برای خصوصی را برای کارگران خالی نمی 

 جنبش کارگری ایران رقم زدند.

تحمیل پایان اعتصاب از طرف اعتصاب شکن هایی که توسط شورای اسالمی کار و خانه کارگر تطمیع شده اند 

سال اعتصاب و تحصن کارگران  سیزده از بیش تجربه بلکه سازد، متوقف را تپه هفت جنبش تواند نمی  نه تنها

 ممکن  نیروی بزرگی است که هیچ کدام از این تهدیدها نمی تواند صف متحد کارگران هفت تپه را بر هم زند.

 شبحش اما باشد، خاموش هایی ماه برای دستگیری و بازداشت و ارعاب و سرکوب با دیگر بار تپه هفت که است

در حرکت است. این شبح ممکن است که فردا در کارخانه پتروشیمی  تولیدی مرکز هر روی بر و ایران فراز بر

 ماهشهر باشد و روز دیگر بر فراز شهرک صنعتی قزوین بچرخد. 

 

 

 ٢٠١٨دسامبر  ٨
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 دستگیری با ما جنگ

 ”تپه پساهفت“ های دستگیری حاشیه در

 

 

 ثریا شهابی 

 باران موشک و اعدام و دستگیری و شکنجه و زندان با دهه چهار ماهیتا و تاریخا  ٬اسالمی جمهوری اگر

   !است کرده فردا به امروز ٬کردستان

 سازماندهی و شکنجه و زندان از ترس و ارعاب هیوالی داشتن نگاه زنده ٬اش حیات طول تمام در اگر

  ٬میلیتاریسم و  ”خارجی دشمن“ و ”کفار“ با جنگ و  ٬ ”ها خاوران“ ٬ها ”آباد لعنت“ توسعه و ها ”قیامت“

  !ساخت می ٬را اسالمی جمهوری ایدیولوژیک هستی همه

 سرکوب ٬روحی و جسمی شکنجه زور به ”خود وجدان علیه شهادت“ گرفتن و ”توابیت“ شوهای برپایی اگر

 از خارج در ترورها ٬آینده به امیدوار و بین خوش و پرشور نوجوانان و جوانان از پی در پی های کشی نسل و

  !میکرد فراهم را ش حیات ادامه امکان ٬داخل در ای زنجیره های قتل و کشور

 در  بقا به ”امید“ کورسوی داشتن نگاه روشن سوخت ترین اصلی  ٬دور چندان نه گذشته در ها این همه اگر

 که است سال یک .است برگشته تماما ورق  ٬امسال و ٬امروز !بود ٬ایران اسالمی جمهوری جناح دو هر دل

  .است شده برعکس  و وارونه کامال قوا توازن

 اعالم و ٬روستا و شهر یکصد از دربیش جامعه های بخش ترین محروم طغیان و شورش و گذشته سال دیماه از

 تمام دیگر ٬طلب اصالح گرا اصول“ که ایران  شهروندان ترین محروم از نفر میلیونها رسا صدای با و رسمی

 بازی هنوز !بود ”سیال“ هنوز اما ٬شد عوض قوا توازن !شد وارونه تماما قوا توازن ٬زمان آن از ٬”ماجرا است

 روش ٬را نظام امید کورسوی میتوانست ٬”خارجی دیپلماسی“ ورق با بازی هنوز ٬منطقه در میلیتاریسم کارت با

 دشمنان و زد کنار تماما را ها بهانه و ها واسطه ٬اما اهواز فوالد و تپه هفت در کارگری اعتصابات .دارد نگاه

  .داد قرار مردم مقابل در حفاظ بدون و عریان و لخت را مردم

 نیشکر صنعتی کارگر هزاران جریان در  و مدت طوالنی ٬یافته سازمان ٬آگاهانه اعتصابات با که ٬دیماه طغیان

 در خود سطح باالترین به  و دیگری سطح به کیفیا  را باال با پایین جدال ٬اهواز فوالد آن بدنبال  و تپه هفته

 تغییر پایین نفع به  ٬قطع طور به را قوا توازن و تغییر ٬قطع بطور را پایین و باال رابطه ٬رساند ایران معاصر تاریخ

  .داد
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 است ماه یک که ٬تباهی و فقر مقابل در ٬آن آگاه و صنعتی بخش ٬ایران کارگر طبقه مقاومت و اعتراض

 داشته نگاه پیروزی و پیشروی انتظار چشم و است کشانده حمایت به سراسر ٬را ایران میلیونی هشتاد جامعه

 مهر این !است کرده حک ایران نقشه بر و ٬جامعه پیشانی بر را قوا توازن تغییر این و پیشروی این مهر ٬است

  !نیست کردن پاک قابل سادگی به دیگر

 محکومین از که هستند حاکمین این  ٬اسالمی جمهوری جهنمی و سیاه حاکمیت دهه چهار برخالف ٬امروز

 رییس دفتر و امام بیت و سپاه و بسیج تا کارخانه صاحب از ٬آنها این !میترسند و دارند وحشت ٬بپاخواسته

 پایین قدرت از که ٬است حکومت بگیر مواجب و جیره فربه یا الغر نوکر هر و استاندار و شهردار و جمهور

  !دید چشمانشان در میتوان روشنی  به را ترس .ترسد می

 و میتواند هنوز که  ٬خمیده کمر تا دشمن این توان مشاهده و  ٬طرف یک از شورانگیز واقعیت این دیدن

 و خیابان و کار محل و مدرسه و دانشگاه ٬منازل ٬ها اعتصاب ٬ها تظاهرات در پراکنده های دستگیری جرات

 چگونه را تناقض این که !باشد درآورده صدا به محرومین برای را دیگری آژیر باید ٬دیگر طرف از ٬دارد را ..

 نه و واقعی دنیای در ٬میتوان چگونه !کرد حل را آن میتوان چگونه و است چی آن ریشه !داد توضیح میتوان

  !کرد حل را آن ٬تبین و تحیل در

 در که واقعیت در نه تناقض این ریشه :که رساند می روشن حکم این به قاعدتا را کسی هر تامل لحظه یک

 حاکمیت با مان رابطه به و ٬مان نفع به خورده برهم توازن به ٬مان جایگاه به باورمان ٬مان قدرت به ما باور

  .میگیرد قرار هجوم مورد ٬دارا طبقات افکار بمباران زیر هرروز که باوری .دارد

 که دمد می کرنا و بوق در شام تا بام از جهان سراسر در و جنوب تا شمال از ٬دارا طبقات تحمیق دستگاه

 دستگاه امنیتی و پلیسی دستگاه مقابل در ما اراده اعمال !است خشونت ٬خود قدرت به پایین اعتماد و اعتقاد

 پلیسی و فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی سیستماتیک خشونت تا نامند می خشونت را ٬حاکم شده کشیده ذلت به

 دهها به شده تحمیل آبی بی و مسکنی بی و دوایی بی و گرسنگی و فقر تا !کنند پنهان را خودشان اخالقی و

  .بنمایانند استثنا را ما اراده اعمال و ٬قاعده را محروم مردم و کارگری خانواده میلیون

 با مقابله قاعده پس این از ٬است زده که ٬است زده برهم جاری تحرکات را پایین بر باال قدرت قاعده اگر

  .زد برهم باید هم را دستگیری و پلیس

 حبس و زندان علیه ٬دستگیری علیه جنگ و کند تامین خودش قدرت به را خودش امنیت که است پایین نوبت

  .کند اعمال ٬خود قدرت به را اختناق و بازجویی و احضار و

  ٬روحانی پرزیدنت دفتر و رهبری بیت در شان روسای که حالی در ٬تواند می امنیتی الدنگ عنصر فالن اگر

 تنها و تنها ٬کند دستگیر بعد و احضار منزل در یا تظاهرات در را کسی  ٬است نشسته پیکرشان بر ترس رعشه

 که شرایطی در آنهم  !است سرکوب و زندان و حبس و دستگیری مقابل در محرومین گارد بودن باز خاطر به

  .دهد نمی جلوه  منطقی وجه هیچ به را گاردی چنین بودن باز  ٬محرومین قدرتمند موقیت

 یک از است کرده بسیح کارگر طبقه بخش پیشروترین حول را جامعه که امروز عظیم اجتماعی قدرت تناقض،
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 روی واقعی و مادی دنیای  در آنها قدرت محصول نه ٬دیگر طرف از دستگیری  و شدن شکار و  ٬طرف

 را خود موقعیت تغییر شوک که است محرومینی تاریخی سرکوب و فریبی عوام و تحمیق بازتاب که  !زمین

  .است نبسه را ٬دفاع برای ٬خود متناسب و محکم گارد که !است نگذرانده سر از هنوز

 

  ! خود قدرت به امنیت از دفاع

 کشی عربده و گلفی گردن با و ”میچرخاند گرز“ بردهان کف که  ٬کش آدم و مخوف هیوالی آن امروز

 می  ”کفار“ با جنگ  پرچم با اختناق و فقر به معترض مقابل در و ”کش تمام را کش نیم“ ٬کشت می آدم

 زانو به و کرده کمرخم ٬صنعتی کارگر طبقه آن راس در و محرومین بپاخواسته قدرت مقابل در ٬جنگید

  .است درآمده

 و پنهانی و بازی حقه با امروز کرد، می دستگیر را معترض آدم  ٬تحقیر و دستبند و گلوله با علنی دیروز اگر

 ”دیده آموزش“ و ای حرفه و ”کارکشته“ های بازجو امروز !کشد می و کند می دستگیر جبونانه و خفا در

 عرض“ با ،”معذور و است مامور“ دارد، را ”ای پرونده“ تکمیل قصد فقط که ”کارمندی“ لباس در  ٬جانی و

 با نه !است او کردن فلج و ٬جامعه از سیاسی فعال دست کردن قطع ٬هدف .رود می سیاسی فعال سراغ ”ادب

 عدم“ بر کردن باز حساب با همه از بیش و ٬توطیه و فریبی عوام و تحمیق و جبونی با که علنی کلفتی گردن

  .است خودش قدرت و موقعیت به پایین ”باور

 فریبکاری در از ٬ضدمردمی پروپاگاند دستگاه به پشت ٬پایین قدرت با مقابله برای  ٬امنیتی و سیاسی پلیس ٬امروز

 او مصاف به که را کارگر طبقه و محرومین قدرتمند اژدهای چشم تا ٬میشود وارد ”تحمیق“ برای تالش و

 و ممتاز موقعیت  از ”حبس“ و ”دستگیری“ با ٬را او تا !کند کور ٬محرومین قدرت به نسبت ٬است آمده

 و جنگ  در را او ٬زندان دربسته اطاق و انزوا در و کند جدا ٬است جامعه به رجوع و جامعه که ٬قدرتمندش

  .کند مهار را اش قدرت و ٬فلج   ٬سیستم کل مقابل در نفر یک نابرابر ای مقابله

 دفاع اما ٬دستگیری با مقابله  .است شان ضدانسانی منافع حفظ برای آنها جبونانه حمله ٬آنها حبس و دستگیری

  ٬مقابله این .است شان رهبران و نمایندگان ٬سخنگویان ٬فعالین از ٬شان اعتراضات از ٬خود از محرومین مقدس

 که وقتی ٬است حاکمین و محکومین بین ساز و سوخت ٬ترین آمیز مسالمت و ترین انسانی و ترین محق

  .کنند اراده اعمال و ببرند دست شان قدرت به میتوانند بعالوه که میخواهند تنها نه محرومین

 معترض و نویسنده و سخنگو و نماینده و سیاسی شخصیت کارگری، مدنی، فعال آن و این پشت که هنگامی

 قدرت مقابل در خمیده کمر اوباش این ٬است برخاسته حمایت به متحدانه دانشگاه و کارخانه و جامعه ... و

 ٬دانشگاهی و کار محل و مدرسه و منزل و تظاهرات و اعتصاب هیچ در را کس هیچ بتواند نباید ٬محرومین

  !کنند .. و بازجویی ٬ دستگیر ٬احضار

 اعتصاب به ٬محرومین اعتراض صف به ٬شخصی یا پلیسی ٬نظامی لباس با ٬غیرمسلح یا مسلح ٬نکنند جرات باید

  .شوند نزدیک  ٬مردم زندگی و کار محل و منازل به ٬شهروندی هیچ و دانشجو و معلم اعتراض به ٬کارگری
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 شهر و اعتصابات و اعتراضات کامل سازی پاک برای ما جنگ جز چیزی تواند نمی ٬ها دستگیری با ما جنگ

 ٬پلیس ٬امنیتی مامورین حضور و وجود ابراز شکل کمترین از ٬زندگی محل و مدرسه و کار محل و خیابان و

 از دفاع شکل ترین طبیعی این .باشد… و بسیجی و شخصی لباس یا ارتشی ٬غیرمسلح و مسلح و نظامی نیروی

   .دارد را آن اعمال قدرت پایین که هنگامی بخصوص .است خود امنیت حفظ  و خود

  .کنند پیدا را آن روش و راه میتوانند تجربه و ایده از دریایی با تردید بی  ٬سازماندهنگان و رهبران

 

 

 

 ٢٠١٨ دسامبر ١٠

 ١٣٩٧ آذر ١٩
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 "زمان آینه در ایران"

 چهارم قسمت

 

 ثریا شهابی 

 ایران“ عنوان تحت زن رهایی  های برنامه هدف روشن، و شفاف ای اینه با ایران در حقایق دیدن: همتی مینو

 و زنگ و ها زدگی زنگ و گردوغبارها زدن کنار با که میکنیم تالش ها برنامه این در .است ”زمان آینه در

 راستای در را حقایق که تا کشند، می واقعیات اینه برروی حقایق پوشاندن برای مردم دشمنان که هایی لعاب

  .دهیم قرار شما چشمان مقابل در را ها آینه این پشت حقایق بپوشانند، خودشان منافع

 موج ٬روز سیاسی مسایل مهمترین از یکی به  و داریم را شهابی ثریا ،”زمان آینه در ایران “ امروز برنامه در

 آینده و پردازیم می ٬سیاسی فعالین و اهواز فوالد و تپه هفت کارگران نمایندگان و رهبران از ها دستگیری

  .کنیم می نگاهی آن، به مربوط حقایق و دریچه، این از را ایران

 که میدانند هم خودشان !میکند دنبال را هدفی چه ٬ها دستگیری این با ایران اسالمی جمهوری ٬شهابی ثریا

  .دهد خاتمه ٬است جریان در که ای عظیم انفجار به تواند نمی ها دستگیری این

 

 برای جامعه در ٬فوالد و تپه هفت در صنعتی کارگر  عروج از پس ٬تپه هفت از پس ایران در  :شهابی ثریا 

 شما که چیزی ٬است آورده خود سر پشت را ایران تمام که ٬اش معیشت یعنی ٬اش حق ترین ابتدایی احقاق

  ٬اسالمی جمهوری قدرت سر از نه ٬سیاسی فعال کردن دستگیر و زندان ٬گویید می ٬”عظیم انفجار“ را آن

 ایران ٬”تپه پساهفت“ ایران !ارعاب  و سرکوب توان دادن نشان تا ٬است هراس از !است اش ترس سر از که

  .هستند متفاوتی کامال موقعیت در ٬محکوم و حاکم  !است دیگری

 بمب و موشک و اسلحه و ثروت و پول دالر میلیارد میلیاردها به مجهز ٬خور مفت انگل مشتی  ٬حاکم  ٬یکی

 ٬است سیما و صدا و وزارتخانه و جمهور رییس و امام بیت و دادگاه و مجلس و دولت  و مسجد و زندان و

  !ندارد را گذشته سال چهل شیوه به حاکمیت اعمال قدرت که

 ٬سالم هوای و  آب و دارو و مسکن بدون ٬معاش وسیله ترین ابتدایی بدون ٬سرمایه بدون ٬محکوم دیگری و

 سوخت در و  ٬پنهان سیما و داص انظار از ٬دارد قرار جامعه اعماق و پایین ٬افریند می را جامعه ثروت همه که

 بلند امروز که بخش این .است خور مفت انگل مشتی حاکمیت تحت که ٬بضاعت بی رسما سیاسی ساز و

  .است گرفته انها از را سابق قدرت اعمال امکان  ٬است کشیده چالش به را حاکم  های انگل و است شده
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 قد تمام هیکل بر سرباال تف ٬حاکمیت ادامه برای ٬حبس و زندان در دادن نشان و دستگیری ٬شرایط این در

 کارگر طبقه مبارزه و پایین مبارزه شکستن ”رویای“ با میتواند ٬دوره این های دستگیری !است حاکمین همه

  !نیست آن هدف به تردید بی اما  ٬باشد

 خانمان سیل مقابل در  ٬شده مجاله کاغذی تکه دادن قرار چون ٬زندان و دستگیری با ٬مبارزه این شکستن

   .است دیگری چیز ٬ها دستگیری این از هدف .است جریان در که است براندازی

 ٬وقت خریدن ٬میکند دنبال ای ”تپه پساهفت“ های دستگیری این از ٬ایران اسالمی جمهوری امروز که هدفی

  !است ٬اهواز فوالد و تپه هفت در صنتعی کارگر رهبری به جریان  در مبارزه کردن کند

 صف در ٬دستگی چند و تفرقه و شکاف ایجاد به بستن امید  و ٬جریان  در مبارزه کردن کند ٬وقت خریدن

 و بمباران و جنگ چون الهی برکت اینکه امید به وقت خریدن اساسا و ٬اعتراضات صف در ٬متحد کارگران

 از ٬ای منطقه و المللی بین ارتجاع صف در  ٬قدیمی های جدال تعمیق یا و جدید های جدال کردن سرباز

 .است نجات برای اسالمی جمهوری های امید تنها ها این !شود نازل ”آسمان“

 قدرت حمایت به اسالمی جمهوری خود جنس از ٬تروریستی و مذهبی و قومی دسته دارو بلکه شاید یا 

 دستگری .بدهد اسالمی جمهوری به کردن تازه نفس فرجه و فرصت و کند عروج  ٬خودش جنس از مرتجعی

  .است کارها راه این امید به وقت خریدن برای ٬اخیر های

 سخنگویان و نمایندگان بخصوص ٬سیاسی مخالف از علنی فیزیکی حذف جرات امروز اسالمی جمهوری

 حذف بخواهد اگر .ندارد را ٬هستند اجتماعی های چهره و ها شخصیت ترین محبوب از امروز که کارگری

 رهبران و سیاسی فعالین رو این از .بود خواهد ٬توطیه و کردن نیست سربه و ترور  ٬اش سیاست ٬کند فیزیکی

 ابزار .باشند آماده ٬رویارویی از شکل این به نسب بشدت باید مردمی اعتراضات نمایندگان و سخنگویان و

 ساخته را ها کردن سرزیرآب و ها کردن نیست سربه و ترورها و ها توطییه چنین این ٬سازی خنثی و مقابله

 .باشند

 وقت ندادن هدر و وقت ندادن تردید بی باید اما مقابل صف هدف ٬است وقت خریدن دشمن هدف اگر

 .باشد بیشتر های پیروزی سوی به بیشتری های قدم برای جلو به پرشی سکوی باید ٬پیروزی قدم هر .باشد

 خطر از شهروندان همه و نمایندگان و سخنگویان و فعالین و اعتراضات امنیت حفظ ٬پیشروی سیر مهترین

 !کند دستگیر کجا هیچ در را کس هیج بتواند نباید ٬شده ضعیف دشمن .است زندان و حبس و دستگیری

 که کسانی از کند بازخواست اینکه به رسد چه یابد حضور اعتراضی صف هیچ در  !کند جویی باز و ٬احضار

  .اند آمده میدان به چرایشان و جون بی حق برای

 معیشت که هستند کسانی !رود زندان و حبس !شود بازخواست ٬شود احضار ٬بدهد پس جواب باید که کسی

 کشاد های جیب پرکردن و نظام حفظ گروگان را ایران محروم مردم و کارگری خانواده میلیونها کرامت و

 .اند کرده شان

 حتی که نکنند جرات که برگرداند دشمنان سمت به را ترس سر باید !است ترس از ٬دوره این های دستگیری
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 ٬خود از دفاع قدرت با باید را ها دستگیری .کنند ٬احضار و بازخواست و بازجویی و دستگری  را نفر یک

  .کرد آزاد ٬خود قدرت به باید مقدمتا را شدگان دستگیر همه !کرد خنثی

 

 

 

 ٢٠١٨ دسامبر ١١
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 رسمی( حکمتیست)خط ایران کارگری کمونیست حزب

 

 

  
  !بعدی پیروزی به یپیروز یک از

 بخشی و میثم آل مهدی اسماعیل آزادی مورد در

 

  شدند. آزاد زندان ازمیثم آل مهدی نماینده کارگران فوالد  و تپه هفت نیشکر کارگران نماینده بخشی، اسماعیل 

 از تشکر و بخشی اسماعیل مقاومت نقش بر تاکید و گویی شادباش ضمن تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای 

 به حق این جهان، و ایران در کارگری های تشکل و کشور خارج و داخل در عمومی افکار های حمایت

مبارزه خود و هم طبقه ای هایشان  تداوم حاصل که "دولتی و شرکتی مسئوولین پیگیری"محصول  نه را آزادی

 ادامه را مبارزه این شدگان، دستگیر همه آزادی تا که است کرده اعالم و است کرده اعالم در فوالد اهواز

این بگیر و ببندها پاهایمان را سست نخواهد کرد و قدمهایمان " کارگران فوالد اعالم کرده بودند که داد. خواهد

 "را برای رسیدن به اهداف محکم تر و دلهایمان را قرص تر خواهد کرد.!

 آل مهدی میثم و بخشی اسماعیل آزادی شادباش ضمن رسمی(، )خط کمتیستح -کارگری کمونیست حزب 

 رها برای که مردانی و زنان و دانشجویان معلمان، ها، ای طبقه هم همه و اهواز فوالد تپه، هفت کارگران به

 !میفرستد درود نگرفتند، آرام ای لحظه حبس، از هایشان گروگان کردن

 حامیان همه و کارگر طبقه های بخش سایر و تپه هفت سندیکای مبارزه کنار در پیروزی، این در را خود ما 

 پساهفت" شدگان دستگیر همه آزاد  برای مبارزه تداوم  برای آنها کنار در آنها و شادی شریک  !دانیم می آن

  هستیم. "تپه

 و بازجویی و احضار و دستگیری کردن متوقف و ممنوع خود، قدرت به شده، دستگیر زندانیان همه آزادی

 به رو  امنی، نا و محرومیت و فقر جز  که است دشمنانی بر پیروزی اولین گام در خود، قدرت به بازپرسی،

  ندارند. حرفی کارگر، طبقه

 برابری و آزادی باد زنده

 کمونیسم باد زنده

 رسمی( حکمتیست)خط ایران کارگری کمونیست حزب  

 ٢٠١٨ دسامبر ١٢ - ١٣٩٧ آذر ٢١
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 یورش شبانگاه به کارگران فوالد

 

نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی خلوت شب را برای یورش به منازل کارگران فوالد و نمایندگان و سخنگویان 

نفر از آنها  ١٩طبق اخبار کانال کارگران فوالد  آنها مناسب دیدند و وحشیانه تعدای از آنها را دستگیر کردند.

عیسی مرعی ، غریب حویزاوی، مرتضی  :گیر شدگان تا این لحظه از قرار زیر استاسامی دست دستگیر شده اند.

اکبریان، امین علوانی، کریم سیاحی، مصطفی عبیات، طارق خلفی، میثم قنواتی، مسعود عفری، جعفر سبحانی، 

اوودی، حامد جودکی، محسن بهبهایی، احسان یوسفی، محسن بلوطی، یاسر ابراهیمیان، کورش اسماعیلی، حسین د

 علی عقبی، کاظم حیدری و مجید جنادله.

این یورش در شرایطی انجام میگیرد که کارگران گروه ملی فوالد امروز سی و هشت روز است با صدای رسا و 

متحد و یکپارچه خواست و مطالبات خود و اعتراض به بی حقوقی و فقر را به گوش حاکمین و سرمایه داران 

نفر از رفقا و همکاران خود، در چهار راه نادری اهواز  ١٩کارگران فوالد امروز و علیرغم دستگیری  رسانده اند.

، به جمهوری "اهوز شده فلسطین مردم چرا نشستین"و  "کارگر زندانی حمایتت میکنیم"تجمع کردند و با شعار 

طلبی کارگران را خاموش و اتحاد و  اسالمی و کارفرمایان اعالم کردند که با این توطئه ها نمیتوانند صدای حق

  همبستگی آنها را به شکست بکشانند.

حمله بزدالنه و شبانه نیروهای امنیتی به کارگران گروه ملی فوالد ادامه تالشهای تا کنونی آنها علیه کارگران فوالد 

ی از مقامات دولتی برای و هفت تپه و تهدید و احضار و تالش برای پرونده سازی علیه آنها، ادامه ارسال هیئتهای

اعتراض و تجمع امروز کارگران  فریب دادن آنها و ادامه تالش برای نفاق و ایجاد چند دستگی در میان آنها است.

کارگران فوالد هوشیارانه اعالم کردند  فوالد، پیام راسخ و همبسته آنها در مقابل کل این تالشهای سرکوبگرانه بود.

کاله گذاشته نمیشود، اعالم کردند با دستگیری هر تعداد از نمایندگان و سخنگویان آنها  که با این ترفندها سرآنها

کارگارن فوالد اعالم کردند پشت نمایندگان  تعدای دیگر پا جلو خواهند گذاشته و آنها را نمایندگی خواهند کرد.

هند گذاشت و به خانواده های آنها و رفقای خود خواهند ایستاد، آنها را تا آزادی کامل و بی قیدوشرط تنها نخوا

کارگران فوالد همزمان به دولت و  پیام دادند که از حمایتهای همه جانبه کل کارگران فوالد برخوردار هستند.

 باکارفرمایان اخطاردادند که در صورت عدم آزادی فوری همه دستگیر شدگان، با اتحاد و همبستگی خود و 

  لرزه درخواهند آورد.حمایت مردم محروم، اهواز را به 
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کارگران گروه ملی فوالد و کارگران هفت تپه در این مدت صدای رسای کل طبقه کارگر ایران و همه مردم 

تالش رزیالنه حاکمین در حمله شبانه به آنها، دستگیری فعالین آنها،  محروم و منزجر از فقر و بی حقوقی بودند.

ان آنها به تنهایی و در سیاهچالهای خود، پرونده سازی و تالش محاکمات فردی و گیر آوردن کارگران و حامی

خانوداه های آنها، شایعه پراکنی در مورد شب برای اعتراف گیری، تعیین وثیقه های سنگین و گرو گرفتن نان 

د از فعالین خوشنام آنها، تهدید و ترساندن هم طبقه ای ها و حامیان کارگران و منع آنها از حمایتهای بی دریغ خو

اینها ترفندهای  همگی به قدمت چهل سال حاکمیت جمهوری اسالمی ادامه داشته است..، فوالد و هفت تپه و..

این ترفندها در مقابل صف متحد و یکپارچه  آشنا حاکمیت در مقابل حق طلبی طبقه کارگر و محرومین جامعه اند.

لف طبقه کارگر ایران، معلمین، پرستاران، کارگران فوالد و هفت تپه، در مقابل حمایت وسیع بخشهای مخت

 دانشجویان و مردم شرافتمند اهواز و شوش و...، رنگ خواهد باخت.

دهها بار دور هم جمع شده اند،  کارگران فوالد و هفت تپه تا هم اکنون دستاوردهای درخشانی را کسب کرده اند.

همین حقیقت و هوشیاری و عدالتخواهی  رفته اند.با هم تصمیم گرفته اند و با هم پای اقدامات مورد نظر خود 

آنها، اتحاد باالی آنها، اتکای آنها به نیرو متحد خود و هم طبقه ای ها و مردم شریف و آزادیخواه، فریب نخوردن 

و التماس نکردن از سرمایه داران و حاکمیت و عوامل آنها و اتکا به خود، آنها و رهبران و سخنگویانشان را در 

بقه کارگر و محرومان جامعه، به عنوان پاره تن خود و به عنوان سخنگو و نماینده دهها میلیون انسان جای چشم ط

 داده است.

امروز تالش برای آزادی کارگران فوالد، تالش برای آزادی علی نجاتی و ملغی کردن همه پرونده ها و وثیقه های 

، آزادی حامیان آنها از جمله سنگین برای اسماعیل بخشی از جمله وثیقه سنگین برای کارگران فوالد و هفت تپه

سپیده قلیان و  عسل محمدی و پایان دادن به تعقیب و فشار و تهدید مرکز پلیسی و اطالعاتی جمهوری اسالمی، بر 

دوش دهها میلیون کارگر و انسان آزادیخواهی است که به پیروی هفت تپه ای ها و کارگران فوالد چشم دوخته 

مراکز پلیسی و اطالعاتی  کارگران فوالد و هفت تپه و گروگانهای آنها و خانواده هایشان را نباید تنها گذاشت. اند.

کارگران فوالد و هفت  جمهوری اسالمی، قضات و شکنجه گر و زندانبانان آنها و روسایشان را باید افسار کرد.

های دهها میلیون انسان حق طلب و آزادیخواه در ایران زندانیان آنها گروگان تپه شایسته بزرگترین حمایتها هستند.

 همه باید فوری آزاد شوند و همه پرونده ها و بگیر ببندها باید پایان یابد. است.

 

 زنده باد اتحاد کارگران

 زنده باز آزادی و برابری

 (خط رسمی)حکمتیست -حزب کمونیست کارگری

 ٢٠١٨دسامبر  ١٧ -١٣٧٩آذر  ٢۶
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 به دستگیری کارگران فوالد فراخوان اعتراض

جمهوری اسالمی در زبونی و ترس کامل از اعتراضات کارگری، سراسیمه به کارگران فوالد اهواز یورش آورده 

و تعدادی از کارگران را دستگیر کرده است. همه می دانند که این دستگیری ها و پاپوش دوزی ها، تنها نشان از 

ی به حق کارگران است. کارگران فوالد به روشنی اعالم داشته اند که ناتوانی حکومت در پاسخ به خواست ها

 دستگیرشدگان بایستی فورا آزاد شوند. جمهوری اسالمی نمی تواند این خواست کارگران را نادیده بگیرد. 

بدون شک جمهوری اسالمی در این دوره با دیدن طلیعه های دم های آخر عمرش، هنوز هم به هر جنایتی علیه 

مردم  و مشخصا کارگران معترض، دست می زند. اما، دوران عوض شده است. یورش های امروز جمهوری 

جدال روزمره و رو در  اسالمی، با حمله ها و سرکوب های شال های گذشته متفاوت است . این دستگیری ها و

رویی که در جریان است، بیانگر تفاوت ماهوی و تغییر جدی در رابطه و موقعیت حاکمان با حکومت شوندگان 

 است. 

 

 مردم آزادیخواه

علیه توحش جمهوری اسالمی باید یکپارچه ایستاد. جمهوری اسالمی حق ندارد که کارگر معترض را دستگیر 

کارگران یک شرکت، نه فقط شهروندان این و آن بخش کشور، بلکه عزیزان و کند. این کارگران، نه فقط 

نمایندگان ده ها میلیون مردم هستند که در صف جلوی مبارزات علیه استثمار و سرکوبی که جمهوری اسالمی در 

 نیستند. ایران حاکم کرده است، قرار دارند. مقامات جمهوری اسالمی باید بدانند که کارگران دستگیر شده تنها

ما هم در کنار کارگران فوالد اعالم می کنیم که دیگر بس است. در صورت آزاد نشدن همه کارگران دستگیر 

 شده،  ما هم همزمان اعتراضات سراسری در خارج از کشور را همه جا برگزار می کنیم.

 

 تشکیالت خارج از کشور حزب حکمتیست )خط رسمی(

 ٢٠١٨دسامبر  ١٧
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 آذر، بهار عربی، هشت سال بعد، آیا نوبت اهواز است؟ ٢٦

 

 مصطفی اسدپور

حمله و دستگیری دهها کارگر فوالد اهواز در هشتمین سالگرد آغاز بهار عربی  زمین را زیر پای دنیای تحوالت 

میدان تحریر را سیاسی ایران داغ میکند: آیا بجای تونس اینبار نوبت ایران  است؟ آیا خیابان نادری اهواز جای 

خواهد گرفت؟ اینها سواالتی بسیار موجه در مورد دو پدیده، در دو جغرافیای متفاوت و  شرایط سیاسی متفاوت 

در شهر تونس و پس آز آن در دهها شهر از کشورهای مصر و کشورهای دیگر   "نه آب، نه غذا و نه دارو"است.  

 "دیگر بس است"م محروم تلنباری از حسرت و اعتراض را با فریاد یکشبه به خیابانها آورد، میلیونها کارگر و مرد

به محمل اتحاد و همبستگی در راه به زیر کشیدن بانیان این تباهی تبدیل ساختند. تانکها و ژنرالها را از سوراخهای 

تش های تا خوف انگیز خود بیرون کشیدند، خیابانها و میادین شهر پس از شهر را به قرق نمایش تحقیر و خفت ار

دندان مسلح  درآمد. دادگاهها، دولت و قانون و زندان و شکنجه و  ... در مقابل اراده مردمی که نمیخواستند تن به 

نکبت و تباهی و تحقیر بدهند هر یک به نوبت ابهت و تقدس و ضرورت کذایی خود را از کف داد. بهار عربی به 

شکوه این لحظات و رویدادها در دینامیسم کشمکشها و جدلهای  هر کجا رسیده باشد، اما هیچ چیز نمیتواند از

سیاسی روزمره در بسیاری کشورها و جوامع منطقه و جهان امروز بکاهد. تحوالت سیاسی در ایران  در امتداد بهار 

عربی است، دینامیسم و نیروهای محرکه شباهت چشمگیری را نشان میدهند. مهم است که کارگر و زحمتکش 

با عالقه و احترام به تحوالت بهار عربی  بنگرد تا بتواند تفاوتهای موجود را ارج نهد، قدر آنرا بداند و به کم ایرانی 

 رضایت ندهد.

اوال، بهار عربی صاعقه ای در آسمان آبی آرامش اجتماعی و سیاسی نبود،  اما  ایران بر متن بزرگترین جنبش 

 ار پردامنه تر است. کارگری در مقیاس جهانی آبستن  تحوالتی بسی

ثانیا، اعتصابات و اعتراضات و خواستها و افق کارگری در ایران بر بستر یک نارضایتی عمومی متشکل از زنان و 

جوانان، معلمان و دانشجویان،  توده های زحمتکش و انقالبی است که تا اینجا مشق های خود را در مقابل 

 گذاشته اند.  قدرقدرتی دستگاه ترس جمهوری اسالمی پشت سر

، جوان دستفروش، جرقه ای در خرمن نارضایتی "محمد بو عزیز"هشت سال پیش در چنین روزی خود سوزی  

عمومی در میان میلیونها هم سرنوشت وی گردید، این جرقه ریشه در استیصال داشت و در میان اجتماع و همبستگی 
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قاتی باز کند. دستگیری کارگران فوالد، دست درازی و زمینه های طبقاتی میبایست راه به یک پالتفرم روشن طب

گزمه های مترسک سرکوب جمهوری اسالمی جرقه ای در خرمن یک حرکت توده ای عظیم است که پالتفرم 

و راه و اهداف خود را به همراه دارد. بهار عربی در میان پرچمهای ارتجاعی اسالمی و ناسیونالیستی، در میان رژه 

که بیش از هر چیز به قلتشن های خونخوار مشخص میشدند، در سایه جنگ امریکا در عراق،  بی پایان دولتهایی

منطقه ای غرق در خون و کثافت استثمار وحشیانه سرمایه؛ تولد نیروی نوینی برای تحول بود.  بهار عربی شکست 

و خواهران طبقاتی خود  نخورد، نا تمام ماند. افق و امید و سرنوشت خود را به بخش آماده تر صفوف برادران

سپرد.  شوش و اهواز پرچم ظفر نمون بهار عربی را بر دوش میکشد، خیابان نادری اهواز میتواند کاری که در 

میدان تحریر قاهره ناتمام ماند به سرانجام برساند و کمر اقتدار متکی بر استثمار و بردگی سرمایه را با افق قدرت 

 گیری کارگری بشکند. 

 

 

 ٢٠١٨سامبر هجدهم د
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 زنده باد کارگران فوالد و هفت تپه

 

متن سخنان محمد راستی مسئول تشکیالت آلمان و عضو کمیته مرکزی حزب حکمتیست) خط رسمی( در تجمع 

 ٢٠١٨دسامبر  ٢١شهر کلن شنبه 

بدنبال فراخوان تشکلیالت رفقای و دوستان عزیز! به همه شما خوش آمد میگویم. امروز ما در شهر کلن آلمان و 

خارج کشور حزب حکمتیست برای دفاع از کارگران فوالد و هفت تپه و علیه تعرض به کارگران و دستگیری 

 نمایندگان آنها جمع شده ایم.

  .میکنم آغاز اهواز وفوالد ەتپ هفت نیشکر عزیز کارگران ەب نباشید ەسخنانم را بادرود وخست

وعدالتخواهی کارگری، استواری و حق گر راسم کابه همت شما و خانواده هایتان  است روز ەبیش ازچهل شبان

نه تنها در اهواز و شوش بلکه و بعالوه در کل روراست بودنتان طلبی و کوتاه نیامدن کارگران فوالد و هفت تپه و 

تجمعات شما ، بحث  ەافتخار بگویم  ک باید بافضای جامعه ایران و حتی در خارج کشور نیز بر سر زبانها است. 

و اتکای شما بر آن در کل این مدت به عنوان ظرف بحث مجمع عمومی وشورا و مشورت و تصمیم مشترک شما، 

مناسب دخالتگری جمعیتان، و به عنوان ابتدایی ترین حق کارگران، اهمیت مجمع عمومی و شورای کارگری را 

 زبانزد خاص و عام کردید. 

ار پلیسی و گسیل سیل نیروهای گارد ضد شورش و نیروهای اطالعاتی و خبرچینان و شما در این مدت علیرغم فش

مزدوران مختلف حاکمیت، با کاردانی و متحد در دفاع از حقوق ابتدایی خود همراه با خانواده هایتان و مردم مبارز 

رگر و محرومان را و در شوش و اهواز ایستادگی کردید و نه تنها سمپاتی وسیع در کل جامعه و در میان طبقه کا

میان مردم شوش و اهواز را به خود جلب کردید، بعالوه در کل این مدت مردم مبارز این دو شهر در کنارتان و 

 در اعتراضات شما علیه استثمارگران و مدافعان آنها همراهی تان کردند و رژه رفتند. 

 از ایەگوش تنها شاید اینهاەک) ایەزیاد ببینید چکارهای عظیم وبی سابق چندان ەن زمان این ەب ەدریک نگا

  ت.صورت گرفتوسط کارگران هفت تپه و فوالد ( باشد ماجرا

ترس حاکمیت از حق طلبی شما قابل درک است. کارگران فوالد و هفت تپه با ایستادگی خود، با حق طلبی 

ردگی و ستم بر خود، کل طبقه کارگر ایران را در این مدت کارگری خود، با مساوات طلبی و ابراز نفرت از ب

نمایندگی کردند. شما بار دیگر در دل جامعه بزرگ ایران، علیرغم سکوت و سانسور توسط رسانه های رسمی 
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ایران، صدای عدالتخواهی یک طبقه ضد استثمار را به گوش همه رساندید و به بحث مردم در همه خانه ها و جمع 

 بدیل کردید.و محافلی ت

که آگاهانه از طبقه رادیو وتلویزیونهای مختلفی  یدرخارج کشور سالهاست جریانات واحزاب وشخصیتها وحت

کارگر و از حق طلبی کارگران چیزی نمیگفتند و خفقان گرفته بودند، امروز ناچارا از هفت تپه و فوالد و 

 شخصیتهایش میگویند.  

مردم جنبش سراسری  ادامه ەواین مبارزات پر شور وبرحق شما ک ٩۶ ەاز شورش گرسنگان دیما بعداکنون و 

 میباشد. ەکارگران فوالد وهفت تپ اخبار مبارزاتسر تیتر   انداخت، ەگندید نظام این ەبرریش ەبود ولرزمحروم 

قرار اعتراضات شما و دامنه سمپاتی از آن و حمایتهایی که صورت گرفت، چنان فضای جامعه ایران را تحت تاثیر 

داد، که درهای بسته رسانه های خارج را به اجبار بر روی جریانات انقالبی، کمونیست و کارگری نیز بدرجه ای 

باز کرد. بخشا سخنان رهبران و فعالین کارگری در هفت تپه و فوالد و اخبار مبارزات آنها از همین رسانه ها پخش 

 میشود.

فوالد و همصدا با شما علیه استثمار و بردگی جمع شده و خواهان آزادی امروز ما هم در کنار کارگران هفت تپه و 

 فوری و بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان هستیم.

بزنیم:کارگر زندانی آزاد باید مفریاد همراه شما درود میفرستیم و به شماگر یبار دو به عنوان خاتمه یک همینجا 

 وشورا عمومی مجمع ەمتکی کردن محلهای کار وزندگیمان بپیش بسوی  درود برکارگر مرگ برستمگر. گردد.

 طبقه کارگر.پیش بسوی حفظ اتحاد طبقاتی و 

 

 

 ونیشکرهفت تپه فوالد کارگران باد ەزند

 سوسیالیسم باد ەزند
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 هفت تپه، فوالد و ژاندارم های خانه کارگر

 

 خالد حاج محمدی

امروزها همه کارگر دوست شده اند، حتی آنها هایی که در طول بیش از یک ماه گذشته، بخش اعظم وظیفه شان 

تالش برای شکست اعتراضات کارگران فوالد و هفت تپه و به زانو درآوردن آنها بود. از جمله این خادمین سرمایه 

لودارزاده است که در کل این دوره این و حکومتش، خانه کارگر و روسای آن از علیرضا محجوب تا سهیال ج

چون موریانه به جان کارگران اعتصابی  "کارگر دوستی"را بعهده داشتند. وظیفه آنها بود، با پرچم  "شریف"وظیفه 

 بیفتند و با اره کردن زیر پای رهبران و فعالین اصلی آنها ، کل کارگران این دو مرکز را به زانو در آورند. 

دستگیری کارگران "قامت نماینده و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، این روزها فرموده اند  علیرضا محجوب در

گروه ملی فوالد قانونی نیست و از مجلس درخواست مداخله برای آزادی آنها کرده است .!!! او مدعی است که 

ست!! همزمان در مجلس در این مورد و ضرورت رسیدگی به وضع کارگران دستگیر شده تذکر شفاهی داده ا

گفته اند که ایشان هم با خصوصی سازی توافقی ندارد. خانم سهیال جلودار زاده نیز طی سخنانی به خبرنگار ایلنا 

گفته اند، در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع پرداخته ا ند و از اینکه مسائل سیاسی با صنفی را 

گفته اند در هفت تپه این تفکیک صورت گرفته و موفق شده اند ادغام کرده اند، گله گذاری کرده است. ایشان 

 و اما در فوالد این دو مسئله با هم قاطی شده اند.

 

روز اعتصاب و اعتراض خیابانی، چرت محجوب و جلودار زاده را هم پاره کرد که بعد از  4٠بالخره نزدیک به 

د ویژه، خانه گردی و محاکمات سربسته در کلی تهدید و ارعاب و دستگری و گسیل اوباش اطالعاتی و گار

کشتارگاههای زندان، شکنجه و دوا خور کردن نماینگان کارگری و بعد از مهندسی کردن پرونده های سنگین 

برای گروگانهای کارگران هفت تپه و فوالد، این بار در تقسیم کار همین حاکمیت و همین ارگانها وظیفه دلداری 

کشیشان اسالمی سپرده اند. قرار است در امتداد این اقدام وحشیانه، محجوب و همراهانش  و کارگر پناهی را به این

 حلقه نیرگ و فریب و عقه بازی دولت و کارفرما را تکمیل و نقشه سرکوب و شکست را به سرانجام برسانند.

د و توفیق حاصل شده خانم جلودار زاده به این مفتخرند که در هفت تپه کار صنفی و سیاسی را مخلوط نکرده ان

است. میخواهند روند هفت تپه در فوالد هم دنبال شود و این را هم حل مسئله به شیوه خانه کارگر باید نام گذاشت. 
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ایشان انگار در گوش گاو خوابیده اند که هنوز کارگران هفت تپه علیرغم موانع و مشکالت جدی ای که برایشان 

د مانده است. ایشان و رئیس خانه کارگرش انگار کور و کرند که برای فراهم کردند، مطالباتشان سر جای خو

کارگران هفت تپه و کسانی که به عنوان سخنگون و نماینده آنها در این مدت ظاهر شدند، چه پرونده های قطوری 

م وادارند. ساخته اند که هر زمان امکان و توانش را داشتند با بند کشیدن آنها جامعه کارگری را به سکوت و تسلی

محجوب و خانم جلودار زاده خود را به نفهمی زده اند که اسماعیل بخشی را به جرم دفاع از همان مطالبات صنفی 

میلیون تومان روی دوشش گذاشته اند تا  4٠٠که امروز کارگران فوالد دنبالشند، نه تنها تهدید و پرونده سازی که 

قدر ساده لوح باشد که نفهمد در این یک ماه چه بالی بر سر اسماعیل پا از پا خطا نکند. فکر نکنم هیچ آدمی این

و نجاتی و بقیه آورده اند. و بعالوه هنوز علی نجاتی علیرغم اینکه بیماری جانش را تهدید میکند،بدون هیچ دلیل 

کارگر  و توجیهی در زندان است. فراموش کرده اند که در کل این مدت از سپیده قلیان که به جرم حمایت از

میلیون تومانی آزاد شده است، تا عسل محمدی که به جرمی  ٥٠٠هفت تپه زندانی شد و او هم با وثیقه سنگین 

مشابه بازداشت و در زندان است، تا دهها دانشجو و معلم و زن و مردم شرافتمندی که به جرم دفاع از حقوق 

اکز جاسوسی و شکنجه گر بی بهره نبوده اند، کارگران این دو مرکز از لطف و مرحمت اوباشان اطالعات و مر

همه از تالشهای رفقا و برادران و خواهران محجوب و جلو دار زاده و خود آنها و مجلس نشینان است، که نفرت 

 میلیونها انسان شرافتمند و محروم آن جامعه را بر انگیخته است.

ید میفهمید که پرچم نه به خصوصی سازی محجوب فرموده اند ایشان هم مخالف خصوصی سازی است! ایشان با

از جانب کارگر هفت تپه و فوالد، ابزار دفاع از شغل و قرار دادن دولت به عنوان مسئول در قبال زندگی آنها است. 

جنگ بخش خصوصی و دولتی در میان مولتی میلیاردرها بر سر سهم هر کدام از دسترنج طبقه کارگر ایران، 

فوالد نیست. کارگر فوالد و هفت تپه با شعار درود بر کارگر و مرگ بر ستمگر، عاشق دعوای کارگر هفت تپه و 

دولت ستمگران در قامت کارفرما و استثمارگر نیستد. و امروز همان دولت است که دارد در قامت حافظ منفعت 

وس تا ژاندارمهای مشتی مولتی میلیاردر علیه کارگری که حقوق کارش پرداخت نشده، همه اوباش و قمه زن و جاس

 خانه کارگر در لباس واعض را، علیه کارگران هفت تپه و فوالد در خدمت گرفته است. 

از کارگر فوالد به عنوان مرجع  "دفاع"کسانی که آقای محجوب و جلودار زاده ریاکارانه و در اوج بیشرمی به نام 

ه اند، همان ارگانهایی هستند که در کل این رسیدگی و مدافع قانون و تشخیص حق از نا حق، به آنها روجوع کرد

مدت در جنگی نابرابر بعنوان نوکر و کارگزار اقلیتی پولدار علیه کارگر فوالد و هفت تپه در رکاب صاحبان 

سرمایه شب و روز خود را مایه گذاشتند. مجلس نشینان نزد طبقه کارگر و مردم شرافتمند و خصوصا کارگران 

دلی مجرم قرار دارند نه قاضی. کسی که شکایت از دزدی و چپاول را به نام دفاع از کارگر هفت تپه و فوالد در صن

فوالد و هفت تپه نزد دزدان و چپاولگران و روسای و نمایندگانش میبرد، نه تنها حقه باز، فریبکار و کالهبردار 

 بزرگی است، که خود شریک دزد و چپاولگر است.  
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یران در همه تاریخ زندگی سیاسی و کارکرد ارگان ضد کارگری خود، جز محجوبها و جلودار زاده های ا

جاسوسی و پاپوش دوزی برای فعالین و رهبران دلسوز طبقه کارگر و جز فریبکاری و تالش برای تبدیل اعتراض 

رفرماید و حق طلبی کارگر به دعا و التماس نزد حاکمین و دشمنان قسم خورده این طبقه، کار دیگری نکرده اند. میف

دستگیری ها غیر قانونی بوده است! قانون کدام مملکت و کدام طبقه!!! نه تنها دستگیری که کشتار دهها هزار 

کارگر و عدالتخواه آن جامعه، همه شکنجه ها و جنایت علیه مردم محروم، قمه زنی و اسید پاشی به زنان، تا کشتار 

، تا کشتن و دواخور کردن کارگران در زندان که شاهد کارگر خاتون آباد و حکم شالق برای کارگران هپکو

بوده ایم، و تا حمله شبانه و دستگیری و ضروب شتم کارگران فوالد و هفت تپه و...،  "آزادی"مرگ فوری بعد از 

سراپا قانونی است. جامعه ای که سکان آن و همه قوانینش بر اساس حفظ بردگی کارگر و آقا بودن و خدایی 

تدوین شده باشد، همه این اعمال کامال قانونی است. قانون آن مملکت در خدمت سرمایه داران و سرمایه دار 

 صاحبان قدرت است که ماندگاری آنها و بردگی کارگر اساس آن است. 

چهل سال تاریخ پر از جنایت حکومت محجوبها و جلودارزاده ها ، برای هر کس که یک بند انگشت عقل و شعور 

برای هر کس که در دزدی و چپاول آن جامعه و استثمار وحشیانه طبقه کارگر سهمی نداشته باشد،  داشته باشد، و

نشان داده است که دفاع از حقوق کارگر و حتی مبارزه صنفی او، بر اساس همان قوانین کزایی حاکم، نه تنها 

دم آزادیخواه به حاکمیت تحمیل ممنوع که جرم جنایی دارد. امروز به یمن توازنی که با تالش طبقه کارگر و مر

شده است، دست توحش و بربریت حاکمیت کوتاه شده است، زورش بیش از این نمیرسد. با این وصف شاهدیم 

که همبستگی کارگر فوالد و هفت تپه و دفاع از همدیگر و مطالبات همدیگر، جرم جنایی است. تالش برای جنایی 

ایی کردن ارتباط و دوستی کارگری میان مراکز مختلف، همیاری و کردن دفاع از حق و حقوق طبقه کارگر، جن

کمک به اعتصاب کارگری با اتکا به قوانین حاکم توسط مشتی بازجو و شکنجه گر به پرونده های سنگین جنایی 

 تبدیل میشود. 

دم آزادیخواه، کارگر هفت تپه فوالد به یمن یکپارچگی و اتحاد باالیشان و حمایتهای وسیع هم طبقه ای ها و مر

در همین دوره به خوبی نقش مخرب محجوبها را به عنوان بازوی کارگر فریبی دولت و مجلس و قوای مسلح و 

مراکز پلیسی و اطالعاتی و زندان و شکنجه گر و وکالیشان را درک کرده اند. بی آبرویی بیش از پیش محجوبها 

ینده مجلس و امام جمعه، عازم هفت تپه و فوالد شدند تا دایره که در کل این دوره همراه فرماندار و استاندار و نما

سرکوب را با حقه بازی و کارگر پناهی تکمیل کنند، بر کسی پوشیده نیست. یکی از تجربیات همین دوره کوتاه 

کارگر در این مراکز، برای هزارمین بار ثابت کرد که همه اینها از ولی فقیه تا مجلس و مراکز پلیسی آنها تا خانه 

و شورای اسالمی و امام جمعه و...،  دانه های یک تسبیح بلندند که با همدیگر توق بردگی را بر سر دهها میلیون 

کارگر نگهداشته اند. شیادها و حقه بازهایی چون محجوب امروز دیگر در میان کارگران ایران و خصوصا هفت 

 تپه و فوالد جز نفرت و بیزاری سهمی ندارند.
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بها و جلودار زاده ها به عنوان ژاندارمهای کرواتی خانه کارگر و الی الی های کارگری آنها، موعضه عروج محجو

های تهوع آور ضد کارگری برای نفاق و تبدیل کارگر حق طلب به گدای درگاه دشمنان این طبقه است. این 

ی کل طبقه کارگر ایران تبدیل نقش مخرب و کالشی آنها به عنوان بخشی از تجربه همین دوره، باید به خودآگاه

 شود و دامنه هوشیاری و شناخت دوستان و دشمنانش را روشنتر و شفاف تر سازد. 

 

 ٢٠١٨دسامبر  ٢١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 82

 

 

 

 !طبقه کارگر مقابل در نمایی قدرت حقیر میدان

 

 از بخشی، اسماعیل بر زندان در یکماه قریب که آنچه به نسبت برانگیز سوال  سکوت روز ده از پس سرانجام

 منابع میرفت، انتظار که همانگونه است، گذشته تپه، هفت کارگران مبارزات برجسته سخنگویان و رهبران

علیه  زندانی، فعالین سایر و او علیه ها دسیسه و ها توطئه روانی، و جسمی شکنجه اخبار از هایی گوشه موثقی

 کرده است.  منتشر و تایید علیه آنان را "امنیتی"سایر نمایندگان کارگری و پرونده سازی 

 و کارگر طبقه حق بر اعتراضات فشار زیر که میلتاریستی ای منطقه قدرت و مخوف دستگاه شد، معلوم

 رفقا و جامعه چشم از بدور و خلوت در زندان، سلول در است، نشسته گل به اش کشتی ایران، در محرومین

 !"کند خدایی میتواند" پنهانی و خفا در  بخشی، اسماعیل دوستان و

 تحت "امنیتی"های سازی پرونده از پس  کردن، قربانی و کردن فلج هدف به جویی، انتقام هدف  به را او

 زندان گران شکنجه آموزگاران که اند داده قرار کسانی توسط آنهم  روانی و روحی و جسمی های شکنجه

  هستند. بغداد، در ابوغریب آمریکایی

 در و حبس از بیرون در اش، دوستان و رفقا میان در بیداری، و هوشیاری در زندان، از بیرون در که کسی

 درآمدن زانو به برای  اش، خانواده و خود بر فالکت و فقر تحمیل دستگیری، و شکنجه و اعدام  جامعه، چشم

 هم نزد تردید بی باشد، افتاده اتفاقی هر زندان در بود، گرفته سخره به را شان مبارزه کشاندن شکست به و

  است. گرامی و عزیز سربلند، همچنان جهان، در اش حامیان و ایران در شهروندان همه و جامعه و ها ای طبقه

 هفت در هایش ای طبقه هم مبارزات فشار که است ای بدربرده جان و گروگان نیست! قربانی بخشی اسماعیل

 را بزدل و پست جانیان اش، جهانی حامیان و ایران سراسر و شوش سراسر در شهروندان و اهواز فوالد و تپه

 جهنمی و مخوف دستگاه های شکنجه ترین رآو نفرت از دیگر یکی زنده سند او کرد. او کردن رها به ناچار

   است. ایران اسالمی جمهوری های زندان و ها بازجو و اطالعات وزارت

علیرغم آزادی اسماعیل بخشی اما پرونده سازی علیه او و تعدادی از نمایندگان دربند کارگران فوالد و مدافعین 

توطئه "، "رابطه با احزاب خارج کشور"، "سیاسی"، "امنیتی"آنان در جریان است. تالش در دست کردن پرونده 

 جریان است.  و .... سناریوهای شناخته شده اینچنینی، امروز در "علیه نظام
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سرنوشت اسماعیل بخشی در انتطار نمایندگان کارگران فوالد است که در حمالت شبانه دستگیر و به شکنجه 

گاههای جمهوری اسالمی منتقل شده اند. باید دستگیر شدگان مان را با قدرت خود از چنگ این جانیان بیرون 

 تغییر و سازی پرونده برای زندان، از خارج در و زندان در فعالین علیه اطالعات وزارت باید توطئهبکشیم. 

 شکاف ایجادکارگران هفت تپه و فوالد و  نمایندگان سمت به جانیان و اطالعات وزرات به حمله سوی و سمت

   کرد. خنثی وسیعا و آگاهانه را آنها میان در دستگی دو و

 توطئه و ترور و حبس. بگذارند نمایش به را شان قدرقدرتی میتوانند جنایتکاران این که میدانی زندان، این تنها 

 طبقه اعتراض و محرومین شورش توسط شده کشیده ذلت به جانیان که است ای حوزه تنها  فعالین، شکار و

 کنند! نمایی قدرت میتوانند حوزه این در ندارند، علنی و مستقیم تعرض جرات جامعه در که کسانی کارگر،

  !کرد خراب سرشان بر را هایشان زندانو  کشید زیر به را شان قدرت باید

 جبونانه حمالت این به میدان آمده ، برای آزادی، رفاه و امنیت جامعهبرای احقاق حقوق خود که کارگری طبقه

 گذاشت. نخواهد پاسخ بی را

 شکنجه با جامعه، چشم از بدور حبس در و توطئه فعالین، حبس و شکار ضدانسان با و ضدکارگر طاعون این

 نمایش به را کارگر طبقه مقابل در نمایی قدرت از حقیری میدان کوتاهی مدت میتوانند روحی، و جسمی

 فقیه ولی از حاکم، اوباشان همه از انزجار و نفرت عظیم اقیانوس تنها و تنها "قدرت نمایی"اما این  بگذارند.

بخشی هایی که از شوش و  یلهزاران هزار اسماعفردا میکند.  تر عمیق و عمیق .. و بسیج و سپاه و روحانی تا

اهواز تا تهران و آبادان و کرمانشاه، از نفت و خودرو سازی و فوالد و پتروشیمی را به تصرف خود در آورده اند 

 بساط این جانیان را بر خواهند چید! 

 هر و مدنی فعال معلم، دانشجو، زندانی، سیاسی همه فعالین نمایندگان و سخنگویان کارگران فوالد و هفت تپه،

 افتاده منفور بازجوهای و زندان و اطالعات وزارت دام در حقوقی، بی و فقر به اعتراض خاطر به که شهروندی

 بر و جامعه عزیز جنگجویان همچنان زندان، درون ای توطئه و سازی پرونده هر از مستقل شک، بی است،

 دارند. جای صدر

 برابری و آزادی باد زنده

 کمونیسم باد زنده

 رسمی( حکمتیست)خط– ایران کارگری کمونیست حزب  

 ١٣٩٧دی  ٢

 ٢٠١٨ دسامبر ٢٣
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 اعتصابات هفت تپه و فوالد، وقایع و دستاوردها

 گفتگوی رادیو نینا با مظفر محمدی

 

این اعتصابات  در طول یک ماه و نیم  گذشته ما شاهد اعتراض و اعتصاب کاگران هفت تپه و فوالد بودیم. نینا:

فرازو نشیبهای زیادی داشت. از دستگیری ها و اعتراض برای آزاد کردن نمایندگان کارگران، اعتراضات مردم 

شهر شوش به حمایت از کارگران، انعکاس این مبارزات در مدیای مجازی و در کل جامعه ایران و حتی افکار 

ترین  اتفاق این یک ماه و نیم اخیر تبدیل کرد. تصویر عمومی خارج کشور  همه اینها این اعتصابات را به مهم 

 شما از این اعتصابات واتفاقاتی که افتاد چگونه است؟

اعتصابات کارگری اخیر در دو مرکز مهم کار در جنوب، شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت ملی  مظفر محمدی:

صابات کارگری و معلمان و بازنشستگان فوالد در شهرهای شوش و اهواز، اگر چه در تداوم مبارزه طبقاتی و اعت

و رانندگان کامیون در ماه های اخیر و اعتصابات چادرملو و هپکو و غیره بود، اما از ویژگی خاص خود هم 

برخوردار است. ابراز وجود متحدانه بخشی از طبقه کارگر، در جنوب ایران و در همسایگی کارگران شرکت 

فوف حاکمیت بورژوایی ایران بوجود آورد که تا کنون کم نظیر بوده نفت، چنان آشفتگی و دستپاچگی در ص

است. از طرفی وزارت کار، خانه کارگر و حتی نهادهایی چون مسجد خبرگان و مجلس اسالمی قرار داشتند که 

تالش کردند این خطر را با ابراز همدردی با کارگران و اشک تمساح ریختن بخاطر چند ماه نپرداختن دستمزد 

گران از سر بگذرانند و از طرف دیگر وزارت اطالعات و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای امنیتی بودند که کار

ابتدا اعتصاب کارگران را تخطئه کرده و سپس به دستگیری و زندانی و شکنجه کردن نمایندگان کارگران پناه 

معه و طلبکار را رفع کنند. در این میان بردند تا به این شیوه هم خطر عروج طبقه کارگر بعنوان مدعی و صاحب جا

عوامل تفرقه در صفوف کارگران هم نقش بازی کرد. بدون این عوامل، دستگاه های امنیتی و سرکوب جمهوری 

 اسالمی نمی توانست به ایجاد تفرقه و تشویش در صفوف کارگران متحد دست زند.

سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن حاکمان و حفظ  این تجربه نشان داد که طبقه کارگر برای خنثی کردن نقش و

اتحاد صفوف خود باید از پیش آگاه بوده و یکپارچگی صفوف خود را تامین و تضمین کند. در اعتصابات اخیر 

 بخصوص هفت تپه ما شاهد برخوردهای متفاوت نسبت به این مبارزه بودیم. برای مثال:

 



 
 

فوالد و هفت تپه چهیطبقه کارگر از در 85  

کشت و صنعت هفت تپه مبارزات کارگران را هدایت و  در سالهای اخیر و تاکنون سندیکای شرکت -١

رهبری کرده است. به این اعتبار سندیکا در میان کارگران بعنوان تشکلی مستقل نقش ایفا می کند. در اعتصاب 

 اخیر هم رهبران سندیکا همراه شدند و این نقطه مثبت در جهت منفعت طبقاتی و کارگری بود.

عالین و رهبرانی عروج کردند که تداوم و استحکام اعتصاب و مبارزه کارگران در اعتصاب اخیر هفت تپه ف -٢

را در گرو دخیل کردن هر چه بیشتر کارگران، برگزاری تجمعات بزرگ، راه پیمایی در شهر شوش و جلب 

همبستگی مردم شهر، شرکت خانواده های کارگران و حضور موثر زنان...، دانستند و این عمل را بدرست در 

ت مجامع عمومی و شوراهای کارگری قرار دادند. در دل این مبارزه رهبران کارگران،  کارامد بودن و سن

 ضرورت طرح شوراهای مستقل کارگری برای تامین اتحاد صفوف خود را به توده کارگران خاطر نشان کردند. 

رده و اولویت را به دشمن اقلیتی هم در صفوف فعالین کارگری هفت تپه، از  آغاز با اعتصاب مخالفت ک -٣

خارجی و سرپا نگه داشتن شرکت به قیمت بیحقوقی کارگران داده و راه حل مذاکره و سازش و مدارا با 

کارفرما و دولت را به کارگران توصیه کرد. این گرایش عمال در کنار کارفرما و وزارت کار و خانه کارگر 

عوقه ها را تجویز کردند. این عامل در واقع شکافی در قرار گرفته و سازش و تالش برای گرفتن خرد خرد م

صفوف کارگران بوجود آورد و بعنوان ابزاری در خدمت دولت برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران 

اعتصابی قرار گرفت و توانست از طرفی بخشی از کارگران را به شرکت باز گردانده و سر کار بفرستد و 

از کارگران آگاهانه یا ناآگاهانه تحمیل نمود. از طرف دیگر دست عوامل اعتصاب شکنی را عمال به بخشی 

سرکوب را برای تعرض به نمایندگان واقعی کارگران، تهدید آنها و نهایتا دستگیری و زندان و شکنجه 

 ردن کارگران اعتصابی، باز گذاشت.کردنشان برای مرعوب ک

 

ا ایجاد تفرقه درون طبقه سعی کرد این اعتراضات را دولت از یک طرف سرکوب کرد و از طرف دیگر ب نینا:

آیا مبارزه کارگران ناکام ماند، یا دستاوردهایی برای کارگران اعتصابی و طبقه کارگر بطور کلی ناکام کند. 

 داشت؟

اگر معیار را دستاورد مادی به معنای گرفتن تمام معوقه ها و لغو قراردادهای موقت و غیره بگذاریم،  مظفر محمدی:

میتوان گفت که این اعتصابات به همه مطالباتش نرسید. اما بسیار ساده لوحانه است اگر نتیجه این مبارزه طبقاتی را 

زرگ و قدرتمند را میتوان بطور خالصه چنین بر بر اساس این معیار ارزیابی کرد. دستاوردهای این اعتصابات ب

 شمرد: 

اعتصاب کارگران هفت تپه و فوالد بیش از یک ماه طول کشید. ایستادگی و قاطعیت و پافشاری بر تحقق  -

 مطالبات یک ویژگی و دستاورد این مبارزات بود.
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تنها همزمانی بلکه همزمان دو بخش بزرگ کارگری هر کدام با چند هزار کارگر، اعتصاب کردند و نه  -

همبستگی طبقاتی، همصدایی و نشان دادن جلوه ای با شکوه از یک ابراز وجود متحد بخشی از طبقه 

کارگر بود. این دو اعتصاب به  دوست و دشمن و از دور و نزدیک، تصویری یکپارچه و واحد را نشان 

 هم تفکیک و جدا ببیند.داد. بطوریکه این دو جلوه ی مبارزه کارگری را کسی نمی توانست از 

این اعتصابات، توده وسیع کارگران را در تجمع ها و تظاهرات و در میان مردم شهر که به حمایتشان  -

برخاسته بود، به نیروی متحد خود واقف و آگاهی طبقاتی شان را بسیار باال برد. کاری که با چند سال 

 برسد. کار تبلیغی و آگاهگرانه نمی توانست به این نتیجه عملی

دخالت توده کارگران، شرکت سراسری شان در اعتصاب، با طرح شوراهای مستقل کارگری در مقابل  -

سنت عقیم سندیکالیستی، تکامل یافت. کارگران در عمل و تجربه خود متوجه شدند که دخالت مستقیم  

عارها مطرح و در تجمعات و راه پیمایی، تجمعاتی که در آن تصمیم گیری انجام می شد، مطالبات و ش

فریاد زده می شد و رهبران عملی کارگران بعنوان نمایندگان و سخنگویان واقعی توده ی کارگران، از 

 حمایت بیدریغ کارگران برخوردار می شدند و...، چیزی جز الگویی از حرکت شورایی کارگری نیست.

ن و اهالی یک شهربه حمایت و شاید برای اولین بار بود که در چنین ابعاد وسیعی خانواده های کارگرا -

همبستگی با کارگران برخاستند. همچنین زنان کارگردر نقش سخنگو و مدافع حقوق طبقاتی شان ابراز 

 وجود کردند.

بعالوه بهنگام تعرض دشمن به رهبران کارگران و دستگیری و زندان و شکنجه ی آنها، توده وسیع  -

ه؛ حمایت خود از فعالین و پیشروانشان را هیچگاه کارگران ضمن محکوم کردن تعقیب و آزار و شکنج

 قطع نکردند و شرط آغاز به کار خود را منوط به آزادی آنها قرار دادند. 

اگر چه ما در عمل شاهد همبستگی وسیع و سراسری طبقه کارگر بخصوص درمراکز بزرگ نفت و  -

رفت این بخش های همجوار  پتروشیمی های جنوب و شرکت بزرگ فوالد خوزستان که بویژه انتظار می

و نزدیک تر به همصدایی و همبستگی با اعتصاب هفت تپه و فوالد برخیزند، اما فضایی از سمپاتی عمومی 

و روحیه همبستگی و احساس قدرت طبقاتی نه تنها در صفوف طبقه کارگر بلکه در صف محرومان 

 ی ها و کارگران فوالد می طپید.جامعه بوجود آمد و قلب کارگران و محرومان با قلب  هفت تپه ا

به این اعتبار میتوان گفت که اعتصاب متحدانه و قدرتمند و آگاهگرانه و سازمانیافته ی کارگران هفت تپه و فوالد 

نقطه عطفی در جنبش طبقاتی کارگران علیه سرمایه دارن و کارفرماها و تالش های مذبوحانه ی دستگاه های 

انه کارگر و وزارت کار برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران است. طبقه کارگر امنیتی و سرکوب و تالشهای خ

امروز بر سکوی این دستاوردها نشسته است و این نقطه پرش مبارزه کارگران علیه سرمایه داران و دولت 

 سرکوبگرشان برای کسب دستاوردها و پیروزی های بیشتر است. سرکوب و شکنجه و زندان و توطئه ی تفرقه،

که از آغاز هر مبارزه ای علیه دشمنان قسم خورده طبقه کارگر و محرومان جامعه قابل پیشبینی بوده و هست،  اما 
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در همان حال نتوانسته و نمی تواند پیشروی طبقه ما را چه برای کسب مطالبات و حقوق خود و چه ظاهر شدن 

 بمثابه طبقه ی طلبکار و صاحب جامعه ، متوقف کند.

 ا در هفته و ماه های آتی شاهد مبارزات و اعتصابات رادیکالتر، متحدتر و همبسته تر خواهیم بود. بدون شک م

 

اخبار و شایعات گوناگونی در مورد شکنجه و آزار کارگران زندانی و بویژه اسماعیل بخشی پخش شده است.  نینا:

 ابعاد این ماجرا و تاثیرات و تبعات آن چگونه است؟

ید، اینکه  نمایندگان کارگران دستگیر و تحت تهدید و فشار روحی و آزار جسمی قرار گرفته ببین مظفر محمدی:

اند، از بدیهیاتی است که در تمام طول حاکمیت ننگین جمهوری اسالمی وجود داشته است. اما در اینجا دولت 

و حمایت طبقاتی و  سرمایه داران با پدیده ی فشار قدرتمند دو اعتصاب همزمان و هماهنگ و فضای سمپاتی

اجتماعی در سراسر ایران و خارج از ایران روبرو است. برای به عقب نشاندن این فشار عالوه بر تالش برای ایجاد 

تفرقه در صفوف کارگران به کمک رفرمیست ها و متوهمین به کارفرما و دولت، تهدید و تعقیب رهبران کارگران 

قرار می دهد. ابزار شکنجه و آزار جسمی و روحی برای بورژوازی و و از میدان بدرکردنشان را هم در دستور 

نهادهای امنیتی و سرکوبش، عالوه بر انتقامجویی طبقاتی از کارگران و محرومان جامعه، هدف جنایتکارانه ی 

درهم شکستن روحیه ی رهبران کارگران و مردم را هم در خود دارد. عمل سخیف شکنجه ی انسانی در تنهایی 

محاصره ی دشمنانی که مثل مار زخمی بخود می پیچند، نه تنها نشان قدرت حکومت سرمایه داران در مقابل  و در

طبقه کارگر و خیزش محرومان نیست، بلکه نشانه ی نهایت جبونی و ترس و پستی شان در مقابل قدرتی است که 

 به میدان آمده است. 

عرصه هم، یعنی عرصه ی تعقیب و زندان و شکنجه ی رهبران  تا اینجای ماجرا، رژیم سرمایه داران حتی در این

کارگران پیروز نیست. کارگران زندانی و از جمله اسماعیل بخشی به آغوش گرم و صمیمانه ی خانواده و دوستان 

و همسرنوشتانشان برگشتند و شکی نیست زخم این شکنجه و آزار روحی در کانون گرم  و رفاقت کارگری و 

حاد طبقاتی برای ادامه مبارزه التیام پیدا می کند. اما گرایش سازشکار و همکار کارفرما در عمل، همبستگی و ات

در این عرصه هم ساکت ننشسته و تالش کرد، زندان و شکنجه ی جسمی و روحی کارگران دستگیرشده و بویژه 

ممنوعیت اطالع رسانی در  اسماعیل بخشی را انکار کرده و تصمیم وزارت اطالعات مبنی بر اخراج اسماعیل و

باره او را توجیه و تکذیب کند. اما این عمل غیر کارگری و مغایر با منفعت طبقاتی کارگران باز کارساز نشد و 

اسماعیل علیرغم تصمیم نهادهای امنیتی برای دور نگه داشتن او از حضور در میان کارگران هفت تپه و رفقای 

 و همسرنوشتانش باز گشت.  همرزمش، او مجددا به میان کارگران

این بار و بعنوان یک اصل هم  کارگران هفت تپه و فوالد مانند دیگر بخشهای کارگری با گوشت و پوست و 

استخوان دشمنی آشتی ناپذیر طبقه ی سرمایه دار و دولتش با طبقه کارگر را لمس کرده و سیاست و شگردهای 

بودند. یک بار دیگر به کارگران این  کثیف و جنایتکارانه و بیرحمانه شان نسبت به کارگران و رهبرانشان شاهد
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اصل بی برو برگشت خاطر نشان شد که حفظ رهبران و پیشروان صفوف خود مثل نان شب برای طبقه کارگر 

واجب است. اوال نباید گذاشت نمایندگان و سخنگویان و رهبران کارگران به سادگی توسط ماموران امنیتی دشمن 

دستگیری حتی یک روز نباید گذاشت در زندان و تحت شکنجه باقی بمانند شکار و ربوده شوند، دوما در صورت 

 و به سرعت ازچنگ دشمن آزادشان کرد. 

 

بعنوان آخرین سوال ، شما گفتید نوعی از الگو و سنت کار شورایی در فوالد و هفت تپه تجربه شد. در مورد  نینا:

 چگونگی و یا دورنمای این تجربه کمی توضیح دهید.

درست است. سخنگویان و رهبران کارگری بارها در مورد سنت شورایی اتحاد کارگران و اهمیت  محمدی:مظفر 

آن صحبت کردند و در تجمعات و تظاهراتها از کارگران خواستند که در تصمیم گیری و انتخاب تاکتیک و 

در تصمیم گیری  سیاست و تداوم اعتصاب و هر امر ضروری دیگر شرکت کنند و این شرکت عمومی و دخالت

چیزی جز سنت شورایی کارگری نیست. اما این تجمعات که بنا به ضرورت و نیاز اعتصاب تشکیل می شد و 

تصمیم می گرفت هنوز نمی توانست نیاز این سنت یعنی مجامع عمومی منظم کارگری را برآورده کند و این 

ی شوراهای کارگری به تجارب و زمان بیشتر طبیعی بود. جنبش مجامع عمومی منظم کارگری بعنوان تشکل پایه 

نیاز داشته و دارد. اما آنچه که مهم است بخشی از طبقه کارگر در باره ی ضرورت و اهمیت حیاتی سنت شورایی 

و دخالت مستقیم همه ی کارگران هر محل در سرنوشت خود و در مبارزات و تصمیم گیری ها و غیره مهر خودش 

هم این سنت راه خود را در میان طبقه کارگر بعنوان تشکل مستقل و رادیکال کارگری که  را کوبید. از این به بعد

هم ابزار مبارزه متحدانه ی امروز کارگران برای کسب مطالبات رفاهی شان و هم ابزار شرکت در قدرت و حتی 

 کسب قدرت سیاسی و اداره جامعه است، می گشاید. 

عنوان تشکل مستقل کارگران در سالهای اخیر نقش بازی کرده است. همانطوریکه  گفتم سندیکای هفت تپه ب

رهبران سندیکایی در جریان طرح الترناتیو شورایی کارگری بعضا ابراز نگرانی کردند که سندیکا دور زده می 

شود و نقش آن کمرنگ می گردد. این از طرفی یک نگرانی واقعی برای سندیکالیست ها است. چون آلترناتیو و 

وی مجامع عمومی و شوراهای کارگری درست نقطه مقابل سندیکالیسم و سنت سندیکالیستی است. اما از آنجا الگ

که سندیکای هفت تپه هنوز کامال در سنت سندیکالیسم عقیم قرار نگرفته است، این ظرفیت و امکان را دارا است 

ای هفت تپه نباید فکر کننند، برگزاری که به سنت مجامع عمومی کارگری متکی شود. در نتیجه طرفداران سندیک

مجامع عمومی و پایه گذاری شوراهای کارگری، بخاطر دور زدن  سندیکا است. برعکس باید آن را در مسیر 

اعتالی تشکل مستقل کارگری و جنبش مجامع عمومی و شوراهای کارگری ببینند. فعالین سندیکای هفت تپه در 

خش و کارگران فوالد عمال متوجه شدند که این مبارزه و اعتصاب و اعتراض طول بیش از یک ماه اعتصابات این ب

بسیار فراتر از سنت سندیکایی و چانه زنی از باال توسط هیات مدیره های سندیکا و گم شدن مطالبات و تصمیم 

در نتیجه گیریها و دخالت توده ای کارگران در داالنهای مذاکرات منتخبین سندیکا و پشت درب های بسته است. 
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می توان گفت که حتی طرفداران سندیکا باید متوجه شده باشند که تنها با متکی شدن سندیکا به مجامع عمومی 

منظم کارگران است که می توان تشکل مستقل کارگری را حفظ و اتحاد واقعی و دخالت مستقیم و مشترک همه 

نمود. در نهایت شوراهای بیرون آمده از دل ی کارگران در تصمیم گیریها و حفظ رهبران کارگری را تضمین 

مجامع عمومی کارگری است که می تواند قدرت متحد کارگران را از مبارزه رفاه طلبانه تا دخالت کارگران در 

 اداره جامعه و برقراری جامعه ای  آزاد وبرابر تحت حاکمیت کارگران تامین و تضمین کند.

 

 رابطه با شعار نان، کار، آزادی، اداره شورایی بدهم. اجازه بدهید در اینجا نکات کوتاهی در

شعار کارگران برای اینکه سرمایه داران برایشان کار پیدا کنند، عمال شعاری غیر واقعی است. چرا که واقعیت  اوال

منفعت سودآوری سرمایه ایجاب می کند که همیشه بخشی از کارگران بیکار و پشت درب کارخانه ها بمانند. این 

عث می شود که دستمزد کارگر مدام پایین نگاه داشته شده و همیشه خطر اخراج و جایگزین کردن کارگر شاغل با

زیاده خواه با کارگر بیکار کم توقع را بر باالی سرکارگران نگه دارند. در نتیجه شعار کار بی پایه است و درست 

که کار دارد یا بیکار است از دولت وحاکمیت این است که طبقه کارگر تامین معیشت کامل را صرفنظر از این 

بخواهد. در نتیجه نان، رفاه و آزادی کل محرومان جامعه را از کارگر شاغل و حقوق بگیران و بیکاران و دیگر 

 بخشهای فقیر و گرسنه جامعه را در بر می گیرد.

مروز ایران می دهد. گویا درمورد اداره شورایی هم باز تصویری مغشوش از سنت شورایی کارگری در شرایط ا

کارگران شورا را برای این می خواهند که کارخانه را خود اداره کنند. مدیرش شوند و بر تولید و توزیع آن کنترل 

داشته باشند.... یا انطور که گاها در صحبتهای سخنگویان کارگر تکرار می شد که گویا مشکل در مدیریت غلط 

لدیم کارخانه را مدیریت کنیم و حتما منظور این است که سوداوریش را هم باید کارخانه است و ما خودمان بهتر ب

 تضمین کرد و گرنه باز ورشکستگی روی شاخش است. 

در نتیجه میخواهم بگویم که مجامع عمومی منظم کارگری و شوراهای منتخب این مجامع در شرایط کنونی ایران 

مدیریت کنند، و یا آنطور گفته می شود برای اداره شورایی  نه برای مدیریت کردن کارخانه حتی اگر خوب هم

کارخانه یعنی کنترل تولید و توزیع و غیره، شعاری به شدت نامربوط و از واقعیت کنونی و حتی دورنمای مبارزه 

 کارگران پرت است. 

دخالت و شرکت مجامع عمومی منظم کارگری ظرف و ابزار متحد کردن و متحد نگه داشتن دایمی کارگران برای 

مستقیم همه ی کارگران یک کارخانه و مرکز کارگری است. اتحادی که می  تواند مطالبات اقتصادی و حتی 

سیاسی مربوط به آزادی تشکل و بیان و اعتصاب و غیره را تامین کند و هم می تواند  ابزار قدرت گیری کارگران 

 رابری و  حکومت کارگری باشد.و مبارزه برای کسب قدرت به منظور برقراری آزادی و ب

 ٢٠١٨دسامبر  ٢۶
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 نقطه قوت های اعتصابات هفت تپه و فوالد اهواز

 

 محمد فتاحی

 نگاه مختصری هم به کمبودها

در یک نگاه کلی، مهمترین نکته در مورد حرکت اعتصابی این مدت این دو مرکز، تاثیر آن برفضای کل جامعه 

دیماه سال گذشته تناسب قوای سیاسی در ایران را به نفع کل مردم ایران تغییر داد، ایران است. اگر خیزش های 

اعتصاب هفت تپه و فوالد اهواز، ایستاده بر شانه های خیزش های دیماه گذشته، و در متن بحران سیاسی امروز، 

ن این دو مرکز اگر به توازن قوای سیاسی را به نفع قطب عدالتخواهی و برابری طلبی کارگری تغییر داد. رهبرا

شخصیت های مهم ملی در سطح کشوری تبدیل شده اند، اگر حرکت شان نماد مقاومت در برابر بی عدالتی و فقر 

از جهارگوشه این جامعه بلند است، اینها نشان عروج  "آزادشان کنید"و فساد و جهنم موجود است، و اگر صدای 

علیه بی عدالتی و فقر حاکم است. کسی که سراغ بیان روشن یک بلوک سیاسی )رسما اعالم نشده( سرتاسری 

مطالبات این بلوک را میگیرد، کسی که در جستجوی مطالعه مانیفست شان است، باید به بیانیه ها و سخنرانی های 

فرزندان جوان این مردم و این طبقه در دانشگاههای سرتاسر کشور مراجعه کند. صرفنظر از چندوچون رسیدن به 

بات مشخص اقتصادی این دو مرکز، این دستاوردهای عظیم کارگری  بطور مستقل و روی پای خود معتبر و مطال

 قابل اندازه گیری و غیرقابل بازپس گیری اند. سوال این است که چنین دستاوردی چگونه ممکن شده است؟

اعتصاب طوالنی، تجمعات اولین علت چنین تاثیری ناشی از ایستادگی یک دست و متحد هزاران کارگر در یک 

عظیم شهری، به همراه سخنرانی ها و آژیتاسیون های پرشور رهبران و سازماندهندگان و مبلغین توانای زن و مرد 

برای عدالت و ضد تبعیض و فقر و نداری و علیه سیستم رسما فاسد حاکم است. در جامعه ای که بیش از هفتاد 

 شده اند، شعارها و سخنرانی های تظاهرات های بزرگ شهری این درصد آن رسما به فقر و فقرمطلق کشانده

کارگران دلنوازترین سمفونی های تاریخی برای میلیون ها انسان دردمند امروز اند. سوال این است که این تحرک 

 و اعتصاب و تظاهرات های قدرتمند شهری چگونه ممکن شد؟

رگران این دو مرکز در اعتصاب شان، ناشی از اتحاد وسیع اولین مولفه در حضور قدرتمند و سطح باالی حضور کا

بخش های مختلف طبقه در این مراکز بود که علیرغم انواع توطئه های کارفرما و دولت و ارگانهای دولتی، متحد 

 و یکدست روی خواست های خود پافشاری کرد. 
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ی و از طرف اقشار مختلف اجتماعی اما خود این اتحاد و همبستگی اگر بخشا ناشی از حمایت های وسیع کشور

نیرو میگرفت، اساسا ناشی ازدست بردن کارگران این مراکز به مدرن ترین ابزار اتحاد و تشکل، یعنی شورای 

 کارگری بود.

شورای کارگری به معنی مستقل آن، در دوران استبداد، برای اولین بار در تاریخ ایران، در شرایطی شکل میگیرد 

محصول  ١٣٥٧قالبی جامعه آغاز نشده و هنوز سلطه رژیم سیاسی حاکم پابرجاست. شوراهای سال که هنوز دوره ان

آن انقالب بوده و در دوره بعداز سرنگونی شاه بودند. شاید تحت تاثیر همان تصویر چهل سال پیش، تا به امروز، 

شکل پایدار، فقط ویژه شرایط بحث این بود که سازماندهی مجامع عمومی منظم که همان شوراست، به مثابه یک ت

انقالبی است. بخشا بحث می شد که شورا ابزار حاکمیت است و تشکل کارگری برای پیشبرد مبارزه، چیز دیگری 

ماورای شوراست. بخشا گفته می شد مجمع عمومی کارگری یک محصول فکری و ایدئولوژیک آدمهای معین 

 ت. و به همین دلیل به سنت مبارزه کارگری بیربط اس

رهبران و سازماندهندگان اعتصاب در این دو مرکز، با روشن بینی کارگری، راه تازه ای رفتند و به همه سواالت 

و ابهامات مربوط به این مسئله پاسخ روشن دادند. این واقعه نقطه پایانی بر دنیایی از بحث بر سر چگونگی تشکیل 

 تشکل توده ای و علنی و مستقل کارگری گذاشت.

برای هیچ فعال جدی کارگری سوال این نیست که شورای کارگری چگونه شکل میگیرد. تعریف ساده و  امروز

دسته جمعی جمع می شویم، بحث و مشورت میکنیم، تصمیم میگیریم "روان شده شورا و مجمع عمومی به معنی 

نتیجتا برای رهبر کارگری  ، امروز دم دست هر سازمانده و رهبر کارگری در این کشور است."و آنرا عملی میکنیم

 در مراکز دیگر، مشکل نه چه باید کرد، که چگونه و چه زمانی باید کرد است.

رمز مقاومت و پایداری کارگران در این دو مرکز و پیشروی های شان مدیون اتکای آنها به مجامع عمومی و بحث 

ه ها و پایه اصلی تشکل شورایی است، و مشورت و تصمیم عمومی بوده است. بدون چنین مکانیسمی، که جزو داد

 هیچ نیرویی توان خنثی کردن توطئه ها و نقشه های متعدد دشمنان شان را نداشت.

در متن چنین سوخت و سازی، در این مدت دهها رهبر و سازمانده و آژیتاتور و سخنران توانا جلو آمدند. لیست 

 ت داشت، نه خود این رهبران به ظرفیت ها و توانایی هایبلند باالی رهبران این دو مرکز را قبال نه کسی در دس

خود واقف بودند. همیشه گفته اند که اعتصاب میدان تمرین انقالب است. با این حال، اعتصابات بزرگی در تاریخ 

این کشور در تمام سالهای گذشته شکل گرفته بوده اند، اما این اولین بار است که اعتصاب کارگری رهبران و 

ندهندگان پرشمار تحویل جنبش خود میدهد  و متن اعتصاب را به میدانی برای سازماندهی اراده کارگری سازما

 از طریق مجمع عمومی، تبدیل میکند.

اگر از مسئله تشکل و سازمان شورا و رهبران و سازماندهندگان آن بگذریم، حضور زنان سخنران و آژیتاتور و 

تظاهرات ها جایگاه ممتاز دیگری به این حرکت های بزرگ دادند. کشاندن  رهبر و توجه به اهمیت حضور زنان در
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اعتصاب به مراکز شهری و دعوت از عموم شهر برای شرکت در حرکت شان، از کارهای مهم دیگرشان بوده که 

 شوری در قلب جامعه برپا میکند.

ردن تحرک و اقدامات شان برای از کارهای مهم دیگری که رهبران شورایی در دستور خود گذاشتند، مدیایی ک

کل جامعه بود. مردم ایران از طریق مدیای اجتماعی شانس این را داشتند همه روزه گزارش آن روز را بر صفحات 

 کامپیوتر و تلویزیون های شان ببینند و در جریان ریز مسائل روز قرار بگیرند.

و نوشت. با اینهمه، این اعتصابات میتوانستند  در مورد دستاوردهای سیاسی این دو حرکت مهم خیلی میشود گفت

کارهای بسیار مهم دیگری هم در دستور خود بگذارند؛ صندوق اعتصاب، سازماندهی شهروندان برای جمعاوری 

کمک های مالی، برای سازماندهی خدمات رایگان شهروندان به کارگران و خانواده های شان، سازماندهی 

ندهی هیات های مراجعه به مراکز کارگری در کل کشور برای جلب حمایت و آشپرخانه های خیابانی، سازما

همبستگی طبقاتی در محل و  دعوت شان به تجمع در مراکز شهرهای خودشان برای حمایت از آنها، برگزاری 

پیکت برای جلب حمایت کارگران مراکزی که در همین دو شهر و شهرهای اطراف بودند، دعوت از تمام مردم 

برای ارسال کمک های مالی و غذایی به خانواده های کارگری که حقوق دریافت نمیکردند، سازماندهی و  ایران

مدیریت خدمات پزشکی و درمانی و بهداشتی و فرهنگی و ورزشی رایگان برای کارگران و خانواده های شان، 

سیاسی و معنوی. باز هم در  دعوت از تشکل های مهم کارگری دنیا برای حمایت های مادی نقدی و غیر نقدی و

خارج کشور، فراخوان به همه ایرانیان ساکن در کشورهای خارج و تعیین روزهای معین برای به خیابان آمدن شان 

در حمایت از هفت تپه شوش و فوالد اهواز. و بالخره یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته بین دو مرکز هفت تپه 

 فعالیت های مشترک در ابعاد اجتماعی... و فوالد برای هم فکری و پیش برد

حضوز زنان و خانواده ها مهم بود، ولی میتوانست ده برابر این باشد. مقاومت بخشهایی از کارگران برای دعوت از 

همسران و خانواده هایشان، حضور محافظه کاری مردساالرانه را به عینه نشان میداد، که می بایست در سوخت و 

 میتوانستندکارگری  ن، از طرف رهبران و سازماندهندگان پاسخ میگرفت. هزاران نفر خانوادهساز درونی کارگرا

روزهایی در تجمعات و تظاهرات های شهری را تجربه کنند که هیچ وقت فراموش شدنی نمی شد. زنان خانواده 

 جامعه را تغییر میداد...ها میتوانستد بخش هایی از تقسیم کار را بدست بگیرند که برای همیشه موقعیت شان در 

یک نکته دیگر را نمیشود فراموش کرد؛ می شد در طول اعتصاب تعداد بیشتری مبلغ و آژیتاتور و سازمانده تربیت 

شوند. می شد هفت تپه به لیست بلندی از مبلغین و سخنرانان و سازماندهندگان خود در کلیه کارها تکیه کند. 

، اوال هزینه امنیتی بر تک تک فعالین و نمایندگان را کاهش میدهد و در تربیت تعداد بیشتری در طول اعتصاب

صورت دستگیری تعدادی، صفوف کارگران بی رهبر و بی سازمانده نمی ماند، کمااینکه هفت تپه از این زاویه 

 لطمه بیشتری خورد.

شتر محافل و جمع های نکته آخر؛ حضور تعداد بیشتر کارگران آگاه به منافع طبقاتی خویش، حضور تعداد بی

سوسیالیست و کمونیست در صفوف کارگران، برای تقویت و امکان پیروزی هر حرکتی تعیین کننده است. چنین 
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امری اما چیزی نیست که در فاصله زمانی چند هفته ای به آن دست یافت. این دیگر یک کار روتین یا یک وظیفه 

مان سرمایه ای است که میشود با آن پروژه های مختلفی را روتین یک رهبر و سازمانده کمونیست است. این ه

پیش برد. پیشبرد موفق مجامع عمومی و سازماندهی منظم آنها به تعداد همین حلقه ها و هسته ها و جمع ها گره 

خوره است. کمبود حضور اینها عمال میدان را برای محافظه کاری، مردساالری)ممانعت از حضور زنان(، 

یبکاری و اعتصاب شکنی و...باز میکند، که نقطه ضعف های شورا و مجامع عمومی و مبارزه و سازشکاری، فر

 اعتراض کارگری اند.

 

 

 ٢٠١٨دسامبر ٢۶
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 اسالمی شورای انگل و کارگر طبقه قدرت

 

 اهواز، فوالد ملی گروه و تپه هفت نیشکر کارخانه در ایران صنعتی کارگر طبقه قدرتمند و عظیم اعتصابات

 بود، کرده اشباع را ایران سراسر در مبارزاتی و فرهنگی اجتماعی، اعتراضی، سیاسی، فضای دوماه از بیش که

 سنگریدر  سنگر این از و تغییر ردیگ یشکل به شکل این از و فروکش موقتا مهمی، دستاوردهای کسب از پس

  است. پیشروی حال در دیگر

 

 در آتی تحوالت حیات سیاسی امروز وبر خود طبقاتی مهر زدن این ابراز وجود طبقه کارگر، مهم دستاوردهای 

 و ها دستگیری علیرغم خود، زیمالگما آرمانهای و ها خواست و همه گیر کردن گسترش ،طرح ایران، سراسر

   نیست. گیری بازپس قابل ها، سرکوب

 

 حیات بر گذشته ماه دو طی را خود رنگ که مهمی رویداد مقابل در ها، سرکوب و شکنجه ها، ستگیرید

 خسارات .داشت تلخی خسارات تردید بی  زد، ایران در قوا توازن و محکومین و حاکمین رابطه بر و سیاسی

 هرگز اما کرد، وارد هایی شراخ است آمده بیرون شیشه از که کارگری قدرت غول پیکر بر هرچند که تلخی

 جمهوری حاکم، طبقه هرکس از بیش را حقیقت این گرداند! نخواهد باز و نگرداند باز شیشه درون به را او

 ایران در که ! میدانندمیدانند خوب اپوزیسیون، و پوزیسیون در اش، جهانی و ای منطقه متحدین همه و اسالمی

  گشت! نخواهد باز آن از پیش  اوضاع دیگر  ،"و فوالد تپه هفت پسا"

 

 ،"طلب اصالح "و "اصولگرا" ،روحانی ،معظم مقام از همه شد، آغاز و فوالد تپه هفت با که تاریخی از پس

 پس که کارگری طبقه وجود ابراز از ای گوشه و صدا اپوزیسیون، در راست کمپ و ترامپ و پهلوی آقای تا

 را آن و کنند اعتراف طبقه، این نقش به که شدند ناچار کردند! مشاهده را کرد، سربلند و فوالد تپه هفت از

 موثر، و میدان درقدرتمند، صاحب جامعه  و   مدعی، طبقه یک بعنوان شان، سیاسی های تقابل محاسبات در

 ضدسوسیالیستی و ضدکارگری استراتژی و تاکتیک علنا و رسما آن، گیری قدرت با مقابله برای و بگنجانند

  دهند. قرار شان، فکری دفاتر کار دستور در و اعالم را شان
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 با به نمایندگی از اکثریت جامعه که کارگری طبقه کردن متفرق برای تالش کارگر، طبقه وجود ابراز با مقابله

معضالت جمهوری  بر و شد تبدیل اسالمی جمهوری مشغله ترین اصلی به بود آمده میدان به خود های خواست

 تنها علنی و مستقیم سرکوب .سایه انداخت ترکیه، و عربستان و ترامپ با پیلماسی و عراق و سوریه در اسالمی 

 برای تالش و دسیسه و فریب ه،ئتوط افزود. می بود، آمده میدان به که ای طبقه شدن قدرتمند سرعت به تنها و

 جمهوری توان همه و شد آغاز ها، تشکل و فعالین و نمایندگان و اعتصابات علیه پرده پشت ،تفرقه ایجاد

 امید به وقت خریدن برای اسالمی جمهوری که بود قماری تنها این  .شد گرفته بکار راه این در ایران اسالمی

 بزند. دست آن به میتوانست بود، کرده وارد پیکرش بر کارگر طبقه که ضرباتی از نجات

 برای "تنفسی" امکان و "فرصت" زندان، بسته های سلول پشت جبونانه و رزیالنه های سرکوب و دستگیری

 "اسالمی شورای" انگل کردن سرهم با که کرد ایجاد فرصتی کرد! ایجاد حاکمیت در کارگر طبقه دشمنان

 وجود ابراز آن از کوچکی گوشه تنها گذشته ماه دو طی که کارگری قدرت با که کنند تالش تپه، هفت در

 زیادی عمر طول قمار، این شد! خواهد له کارگر، طبقه قدرتمند انگشتان زیر انگل این کنند! مقابله کرد،

  داشت! نخواهد

 

 بر تکیه با و گاهها شکنجه و  ها زندان سازمان و اطالعات وزارت وحوش خدمات از پس که میکنند تالش

 تاثیرات هنوز هم امروز که بروند موجودیتی جنگ به "اسالمی شورای" عفونی باکتری تزریق  آنها، پناه در و

 باکتری این از باید را کارگری های محیط دید. میتوان روشنی به ایران جامعه در جاری مبارزات در را پایدارش

 بین از را آن باید نیست. بیش ای حشره جدال، این در اسالمی شورای  کرد. سازی پاک کامال تزریقی، های

  برد.

 

 هم، اعتصاب از پس امروز که بروند تحرکی با مقابله به اسالمی، شورای یک بندی سرهم با که میکنند تالش

 ساز و سوخت بر  را آن مبارزاتی و سازمانیابی فرهنگ و توقعات شعارها، انتظارات، پای رد روشنی به یتوانم

  کرد. مشاهده روشنی به ایران در مبارزاتی و سیاسی

 

 سراسر در آن از پس اعتراضی تجمعات و اعتصابات سلسه و اعتصابات این کننده زیرورو و عظیم تاثیرات

 کارگر طبقه وجود ابراز و حضور و عروج ابعاد هنوز نیست! گیری اندازه قابل امروز دارد، ادامه هنوز که ایران،

 کاراکترهای ترین اصلی به آنها شدن تبدیل و سخنگویانش، و نمایندگان پیشروترین رهبری به ایران در صنعتی

  نیست. گیری اندازه قابل جهانی، اصلی های رسانه فضای در و ایران جامعه در سیاسی

 راست دستجات های جدال انحصار در دیگر ایران تاریخ، این از پس و پیش اعتصاب، بدون یا  و اعتصاب با

 و جهانی های قدرت و کراواتی فوکول یا معمم راست مذهبی، و قومی حکومتی، برون و حکومتی درون
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  نیست! ای منطقه

 

 تحرکات و اهواز فوالد و تپه هفت اعتصابات تا گذشته سال دیماه تحوالت از ایران کارگر طبقه و محرومین

 از عظیمی های جلوه و برگردانده را ورق که است سال یک ،و فوالد تپه پساهفت سراسری و وسیع اعتراضی

  اند. دیده دشمنان همه، از بیش را این گذاشتند. نمایش به را خود قدرتمند حضور

 

 دیگری، گوشه به گوشه این از دیگری، سطح به سطح این از دیگری، شکل به شکل این از کارگر طبقه مبارزه

 جامعه پیش از بیش که میرود و میدهد، گسترش را خود حامیان دامنه میکند! باز را خود راه و میکند پیشروی

 !شیشه کرد ! این غول عظیم را نمیتوان درکرد متوقف توان نمی را سیر این کند. قطبی خود رهبری حول را

 

 پیشروی فازهای و اتحاد، و همبستگی رهبری، سازمانیابی، اعتراض، شکل هزاران و صدها آبستن ایران جامعه

 داشت. خواهد کننده هدایت نقش آن در صنعتی کارگر طبقه که  است،

 

 

 برابری و آزادی باد زنده

 کمونیسم باد زنده

 (رسمی خط) حکمتیست - ایران کارگری کمونیست حزب  

 ١٣٩٧  دیماه ١٣

 ٢٠١٩ ژانویه ٣
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 فضای سیاسی جامعه ایران و قدرت طبقه کارگر

 عروج تمام قد طبقه کارگر برای تعیین تکلیف!

 مصاحبه رادیو نینا با آذر مدرسی

 

در این برنامه من همین خاکی همراه با  .شنوندگان عزیز رادیو نینا به برنامه امشب ماه خوش آمدید :هیمن خاکی

فضای "ی خواهم داشت تحت عنوان یگفتگو (خط رسمی)آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست 

 . از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید."سیاسی جامعه ایران و قدرت طبقه کارگر

ال گذشته تحوالت عظیمی را به خود دیده بر هیچ کس پوشیده نیست که اوضاع سیاسی جامعه ایران در یک س

 ،ماه تا هفت تپه و فوالد ما شاهد تقابل عظیم بین بخش اعظم جامعه با جمهوری اسالمی، برای رفاهاز دی  .است

امنیت و زندگی بهتر بودیم. شاید در هیچ دوره ای مانند امروز سران جمهوری اسالمی تنشان به لرزه در نیامده 

ژوازی  در قدرت نیست که ترسیده و رنگ باخته بلکه بخش اعظم بورژوازی چه در اپوزیسیون این فقط بور .است

و جاپایی برای خود  دهند تغییر دبه نفع خو راتواند وضع موجود چه در پوزیسیون در فکر این هستند که چگونه می

ات بنیادی کارگران بو خواست و مطال یکرد که حاکمیت شورایشاید اگر یک سال پیش کسی ابراز می ند.باز کن

به خواست و مطالبه اصلی جامعه تبدیل می شود همه آن را دیوانه خطاب می کردند اما امروز این واقعیتی جدا 

  .ناشدنی از جامعه ایران است

سیاسی  تصویر شما را از پازل. مایلم م در مورد اوضاع جامعه ایران کمی حرف بزنیدهآذر مدرسی در ابتدا می خوا

 .های متفاوت شرایط کنونی را بررسی کنیمکه جنبه مایران داشته باشم، حتما در سواالت بعدی با هم سعی می کنی

اما شما فکر می کنید که در یک سال گذشته پازل سیاسی ایران چه تغییراتی به خودش دیده و اوضاع سیاسی ایران 

 .امروز چه ویژگی هایی دارد

نه فقط ما بلکه همه دنیا  ،شهر ایران اتفاق افتاد ٩٠بیش از در ش وقتی که خیزش دی ماه یک سال پی آذر مدرسی:

ها دی ماه را زمین لرزه سیاسی به این امر اذعان کردند که سوت پایان عمر جمهوری اسالمی به صدا درآمده. خیلی

جمهوری اسالمی طبق و ....  کردندتشبیه  ٥٧به دوران پر تالطم انقالب  آنرا در جامعه ایران دانستند. خیلی ها

یک چیز مسلم بود و آن این  علیرغم همه اینها .ضد انقالب و شورش های کور خواند و توطئه امریکا آنرا معمول

این جامعه بعد از دی ماه  درروشن بود که توازن قوا  د.بود که ایران بعد از دی ماه دوباره به قبل از دیماه برنمیگرد
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. روشن بود جنبشی که برای به زیر کشیدن جمهوری اسالمی به دماه برگردقبل از دی به وقت امکان ندارد هیچ

عریان در نود شهر ایران ابراز وجود کرد و اعالم کرد که دیگر توهمی به  و عیان ،و روشن همدآمیدان 

، به آزادی دستیابی به های درونی جمهوری اسالمی ندارد و جمهوری اسالمی را مانع اصلی برایکشمکش

 میداند و برای به زیر کشیدن جمهوری اسالمی به میدان آمده است.  خودامنیت  ورفاه  ، بهسعادت

این جنبش حتی اگر سازمان یافته نباشد که نبود، این جنبش  ،این جنبش حتی اگر فروکش کندروشن بود که 

 دحتی اگر پرچم روشنی نداشته باشد که نداشت، این جنبش حتی اگر رهبری روشن و به اصطالح معلومی ندار

ست که به جمهوری ام صمچنان طبقاتی و چنان قدرتمند و چنان م ،چنان اجتماعی ،چنان عمیق ، اماکه نداشت 

یک سال گذشته به طور واقعی دنیای تاریک  .یک شب آرام سر بر بالین بگذارند ندادکمیت اجازه اسالمی و حا

بود. برای جمهوری اسالمی  مردمو سیاهی برای جمهوری اسالمی و دنیایی پر از امیدواری و پر از پیشروی برای 

اه نبود برای اینکه دولت روحانی داشت آینده برجام، سی ناروشنیمثال ترامپ از برجام بیرون رفت یا  چون سیاه نبود

به طور مرتب با استیضاح وزیرانش روبرو میشد، سیاه نبود به خاطر اینکه پرونده فساد مالی و پولشویی سران و 

دست اندرکاران جمهوری اسالمی روز به روز بیشتر رو میشد، سیاه بود به خاطر اینکه جنبش و خیزش دی ماه هر 

تمام اقشار محروم  در میانطبقاتی تر درون تمام رگهای جامعه و  و عمیق تر ، امانداشت ااول رچند تپش ده روز 

رادیکال  و روشن تر ،متحدتر ،سازمان یافته تر ،قدرتمندتر ،ترعمیق و طبقه کارگر ریشه دواند درجامعه و بخصوص 

  .تر به میدان آمد

با یک تالطم جدی که از  ،ا یک اعتراض جدیب ،جمهوری اسالمی هر روز با یک بحران جدیدر این یکسال 

سال گذشته جمهوری اسالمی هر روز با یک بحران جدی روبرو  .طرف طبقه کارگر به او تحمیل میشد روبرو شد

آن جناح یا  و جدال دفتر امام و ولی فقیه با این جناحبدلیل نه  ،شده و بحرانی که این بار نه بحران درون حکومتی

پایین به جمهوری اسالمی تحمیل کرد و این از رئیس جمهور با مجلس بلکه بحرانی که جامعه  با رئیس جمهور یا

روز خود تر روزبهمتحدتر و روشن ،ترسازمان یافته ،طبقاتی تر ،ترجمهوری اسالمی عمیق یجنبش برای سرنگون

و هراس آوری برای  . یک سال گذشته همانطور که گفتم سال خطرناکپیش میبردوسیعتر  و تررا  گسترده

ما و سال روشن تر  سال قدرتمندتر شدن جنبش ،سال اتحاد ها ،جمهوری اسالمی و در عین حال سال پیشروی ها

ها انسانی بود که چهل سال شدن افق رسیدن به آزادی و رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی و برابری برای میلیون

 سال گذشته اعالم کردند که بیش از این تحمل نخواهند کرد. حاکمیت سیاه جمهوری اسالمی را تحمل کردند و

 

به عنوان یک مثال زدید و تصویر کردید و بعد گفتید که این اوضاع را شما در صحبتهایتان دی ماه  :هیمن خاکی

دارتر شد. ما در یک ماه گذشته شاهد اعتراضات کارگران هفت تپه و تر و ریشهتر رادیکالکه پیشرفت طبقاتی

والد بودیم بدون شک این اعتراضات و اعتصابات یکی از مهم ترین اتفاقاتی بود که در این سال اتفاق افتاد. ف

دوست دارم نظر شما را در این رابطه بدانیم که خود این اعتراضات و اعتصابات فوالد و هفت طبقه بر متن این 
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 .یا به قولی چه مهری را بر اوضاع سیاسی ایران زدماه چه تأثیری را بر اوضاع سیاسی ایران زد اوضاع بعد از دی

چون ما شاهد بودیم که این اعتراضات و اعتصابات به وسعت بسیار زیادی در جامعه ایران تکثیر پیدا کرده چه از 

داد به وسعت بسیار زیادی هفت تپه و فوالد در یک ماه گذشته تاثیر خواست و مطالباتش چه از اتفاقاتی که رخ می

 .تند و شما فکر میکنید که بر این متن این اعتراض و اعتصاب چه مهری را بر اوضاع سیاسی ایران زدگذاش

همانطور که خودتان گفتید یک سال گذشته ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری بودیم که هفت تپه  آذر مدرسی:

برای رفاه آزادی و سعادت  جدال درو فوالد در رأس شان و شاخص ابراز وجود و به میدان آمدن طبقه کارگر 

 ، بازنشستگان ومعلمانپتروشیمی، کارگران  ،اصفهان درکشاورزان  ،ما شاهد اعتراض کارگران خودروسازی بود.

این  درها بودیم. جامعه ایران شاهد اعتراض دانشجویان علیه خصوصی سازی ها و وضعیت فالکت بار دانشگاه

 شاهدهر روز  ، اماطپش ده روز دی ماه را نداشت شایدشد میبینی یکسال گذشته درست همانطور که پیش

  .کرد بودیمآن جامعه سر بلند می کنار اعتراضاتی که از گوشه و

جامعه نشان  دردیگر  یدیگر و در سطح یدر قامت را فوالد و هفت تپه به طور واقعی ابراز وجود طبقه کارگراما 

قامت فوالد و هفت تپه یک سونامی  درابراز وجود طبقه کارگر  ،اگر دی ماه یک زمین لرزه ی سیاسی بود .داد

یک سونامی که خیلی روشن و شفاف  ،تر یک سونامی به شدت طبقاتی ،یک سونامی به شدت عمیق تر !است

مهوری اسالمی و کل بورژوازی برای کل ج از زمین لرزه دیماه، یک سونامی ویران کننده ترد، میداند چه میخواه

 حضور هرروزه کارگران معترض وتپه، طپش اعتراضات فوالد و هفت  دنیا شاهد در ایران است. ببینید چهل روز

چهل روزی که رنگ خود  .چهل روزی که شهر شوش و اهواز در تصرف کامل طبقه کارگر بودند .در خیابان بود

با پرچمی ، طبقاتی، رادیکال ،یک جنبش عمیقران هفت تپه و فوالد کارگچهل روزی که  ،به کل آن جامعه زد ار

چهل روزی که طبقه  آمده.میدان  بهکه این جنبش  ندو نشان داد ندبه شدت روشن تر از دیماه را نمایندگی کرد

ن و حرمت انسا ،کارگر را به سخنگو و نماینده اکثریت محروم آن جامعه و هر انسانی که خواهان آزادی و رفاه 

طبقه کارگر را به چهل روزی که  .تبدیل کرد ،حق زن و حق پیر و حق هر بخش محروم جامعه ،عدالت اجتماعی

آلترناتیو خودش را برای  و پاسخ خود که پا به عرصه وجود گذاشت ینماینده همه این مردم تبدیل کرد. جنبش

و به میدان آمدن این طبقه و جنبش رادیکال و  به این ابراز وجود ر ابعاد اجتماعیزمانیکه داداره جامعه داشت. 

ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان صاحب جامعه، ابراز وجود طبقه کارگر به  ، شاهدکنیدنگاه می ماگزیمالیستی آن

را از این  های که میتواند و میخواهد جامعابراز وجود طبقه کارگر به عنوان طبقه ،عنوان نماینده اکثریت محروم

گوشه زوایای مهر خود را به همه کارگر فوالد و هفت تپه و طبقه کارگر . ، هستیدفالکت بار بیرون بیاوردوضعیت 

 ،سرود درست میکنند ،به همین دلیل برای این طبقه شعر میگویند .زد اجتماعی و فرهنگی و .... جامعه -سیاسی

نمایندگانشان را قهرمانان خود و پیش قراوالن ، اکثریت مردم برایشان محبوب اند و کنندنمایندگانش را برجسته می

 مبارزه خود برای آزادی و برای نجات از وضعیت فعلی میبیند. 
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وقتی دانشگاه اعالم  .اینها فقط لحظات هیجان انگیزی نیست که یک جوان یا دو جوان به آن دچاره شده باشند

وقتی که از هنرمند تا وکیل تا نمایندگان اقشار مختلف اعالم ، "مانیفرزند کارگر"، تپه هستممیکند من فرزند هفت

این جامعه نشان میدهد. در فقط و فقط وزن طبقه کارگر را درتحوالت امروز و  "من هفت هفته ای هستم"کند می

ماعی امروز واقعیت اجتماعی و وزن اجتبه این وسعت و عمق اتفاق نیفتاد.   ٥٧حتی در دوره انقالب  این اتفاق

کارگر نفت ما رهبر "مردم شعار دادند  و وقتی کارگر نفت به میدان آمداز  حتی ،٥٧طبقه کارگر حتی از انقالب 

هفت تپه ای و فوالدی هستند از دانشجو تا  مردم معترض همه .تر بنیادی تر و قوی تر استعمیق ،"سرسخت ما

را به رخ کارگر می  "فرهیختگان"ژوازی که همیشه سیون بوریحتی اپوز، از بازنشسته تا وکیل و هنرمند ،معلم

امروز سنگ کارگر  ،اسم بردن را نداشت "لیاقت"کشید و کارگر حتی در فرهنگ تبلیغاتیش جایی نداشت و 

 "کارگران میهن اش"از  انزنند و به قول خودشسنگ نمایندگانشان را به سینه میو سنگ کارگر فوالد  ،هفت تپه

 نشان می دهد. را  و در تحوالت آتی این جامعه دروزن طبقه کارگر  همه اینها .دنکنمیدفاع 

نه فقط در ذهن  ،دستگیری نمایندگانشان نه فقط در ذهن من و شما ،ببینید اعتصابات و اعتراضات فوالد و هفت تپه

مهمتر از استیضاح وزیر آموزش  ،در ذهن کل آن جامعه مهمتر از استیضاح ظریف ، بلکهکارگر فوالد و هفت تپه

به این فکر نمی کرد که حاال اگر ظریف استیضاح شد  رکسی دیگ .بود و کشمکش های درونی رژیم و پرورش

 .چگونه باید بیرون کشیدراتپه کارگران هفت زندانی کردند نمایندگانچه اتفاقی می افتد ولی همه به این فکر می

  و مهمترین مسئله سیاسی و اجتماعی ایران بود. نداخته بودروی کل جامعه سایه ا مسئله و این

 حقوق های معوقه شان پرداختفقط اعتراضات دو بخش از طبقه کارگر برای اعتراضات این دو مرکز کارگری 

در بلکه ابراز وجود طبقه کارگر  ،نبود ،تمام رادیکالیزمی که این شعار دارد کارخانه، علیرغمشورایی اداره برای یا 

جدال بین  و تعیین کننده در ایران، جدال آتی این امر بود کهاعالم بلکه برای  بود.جامعه برای تعیین تکلیف 

 آنهمجمهوری اسالمی یک آلترناتیو طبقاتی و یک دشمن طبقاتی دارد و  ، اینکهبورژوازی و طبقه کارگر است

 میداند نجات زن از این حاکمیت در گرواست که ، چنان روشن آگاه چنانطبقه کارگر است. طبقه کارگری که 

مهمتر است و  ونجات کشاورز در گرو به میدان آمدن ا، نجات دانشجو، به میدان آمدن او است. میداند نجات معلم

را باید در این  روز چهلبه نظر من شور انگیز بودن آن  .نقش ایفا کندو است در این قامت ابراز وجود  اینکه آماده

از طرف بخشهای مختلف مردم دقیقا  "قلبم با هفت تپه میزند"، "هفت تپه هستممن هم "که ایناعالم  واقعیت دید.

با  کهاعالم آمادگی  این این جدال طبقاتی و ، درهفت تپه و فوالد ، در قامتطبقه کارگربه دلیل ورود تمام قد 

. این شعف انگیزترین و دبه پیروزی برساناین جدال  دراین جامعه را  دپاسخ و آلترناتیو و با پرچم خود میتوان

این مدت افتاد و در عین حال هراس انگیزترین اتفاق نه برای جمهوری اسالمی  درشورانگیز ترین اتفاقی بود که 

کند و ما خود را برای مقابله با آن آماده میبورژوازی بلکه برای کل بورژوازی در پوزیسیون و اپوزیسیون است. 

 ارگر خود را برای جدال آتی آماده کنیم. در کنار طبقه ک
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زیر  بعنوان طبقه ای معترض که میتوانند آنراایران عرض اندام این طبقه نه فقط  درمهمترین شاخص اوضاع امروز 

و برای زدن مهر خود  آنبرافراشته نگه داشتن و  پرچم خودبعنوان یک طبقه مدعی، با بلکه  ان ببرند،پرچم دیگر

آن را نه فقط به آن چهل روز بلکه به آینده ایران زد و این  مهر خود ن جامعه است. طبقه کارگربه کل تحوالت ا

 ،مهم یدید که امروز چطور کارگر در آن جامعه عنصر باید دید. بایدکه از زاویه فوالد و هفت تپه  تحولی است

طبقه کارگر  و کارگر رادیکال روزبا قابلیت رهبری کردن است. امقابل اتکا و  مستقل خود، با پاسخ ،قدرتمند

که در مقابل هر ترفندی چه از طرف جمهوری اسالمی چه از طرف هر نیرویی  را میبینیم یمالیستیگزرادیکال و ما

 ادامه میدهد. را مقاومت کرد و مبارزه اش ،دیگری ایستاد

 

اتفاقات خیلی زیادی افتاد و اوضاع و در اوضاع کنونی قاعدتا  اعراضات و اعتصابات این در متن :هیمن خاکی

کردید تا طوری بود که سرعت تحوالت انقدر زیاد بود که گاهی اوقات باید ثانیه ای تحوالت را پیگیری می

و هفت مشخصات اعتصاب و اعتراض کارگران فوالد  .متوجه میشدید داخل جامعه ایران دارد چه اتفاقی می افتد

از پیوستن مردم به این اعتراضات و  ،سخنرانی ها از اعتصاب باشکوه شان، است ددنکه نمونه بارز این مسئله بوتپه 

مشخصات اسماعیل بخشی بعد از اینکه آزاد  ددستگیر کردنرا ولی بعد از اینکه نمایندگان کارگران  .اعتصابات

ه  بعضی شد و مشخص شد که اسماعیل بخشی را شکنجه کردند و در این مورد هم بحثهایی به وجود آمد ک

ای میگفتند که نه شکنجه نشده و بعضی میگفتند شکنجه شده تا بعد از اینکه خود اسماعیل بخشی در این رابطه نامه

زدید و مهری حرف داد و در رابطه با شکنجه شدن اش حرف زد. شما در صحبت هایتان در مورد شرایط کنونی 

 اش رااین که اسماعیل بخشی نامه از هد بودیم بعد ه به وضع موجود زدند، مشخصات ما شاپکه فوالد و هفت ت

منتشر کرد باز ما شاهد بودیم جمهوری اسالمی که تاریخش با شکنجه و زندان و اعدام عجین بوده یک طوری 

من دوست دارم نظر شما را در این  .با این مسئله برخورد کرد یبه شیوه دیگر ،این نامه واکنش نشان داد هب ردیگ

 که در بطن این اوضاع شما این مسئله را چطور ارزیابی می کنید و نظر شما در این رابطه چیه؟ رابطه بدونم

همانگونه که خودتان گفتید شکنجه یک بخش از حاکمیت جمهوری اسالمی است. جمهوری  آذر مدرسی:

ر آن جامعه دو چماقدار و اوباش فاالنژاش که اصال امکان ندارد د ، بدونسرکوب ،زندان ،اسالمی بدون شکنجه

 به یک دستگاه و ماشین سرکوبو اتکا سرکوب اساسا با اتکا به  امروز هم سرپا ماندهاگر تا  .روز دوام بیارود

هیچکس نمیدانست شکنجه قبل از آن در نتیجه نامه اسماعیل بخشی رعد و برق در آسمان بی ابر نبود و گویا  است.

اولین نامه و یا اولین افشاگری در مورد شکنجه هم نبود و اسماعیل بخشی نه اولین و نه آخرین  . این نامه،هست

که او هم به اتهام دفاع از  ،سپیده قلیان، در کنار اسماعیل بخشی . روشن بود کهکه شکنجه شده استکسی 

ک عده مزدور جمهوری به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. اینکه ی ،هفت تپه دستگیر شده بود انکارگر

امروز میگویند که خوب معلومه   و ای در کار نبودهشکنجه  خیر کننداسالمی یا خود جمهوری اسالمی اعالم می

. این نوع دفاعیات و توجیهات پوچ مهم نیست و ...، د انتظار داشتید در زندان بهتان گل و بلبل بدهیمیشکنجه میشو

 واقعه مهمتری که افتاده بگذارد.  تر از آن است که بتواند تاثیری روی
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کارگر و یک انسان رنج این نامه یک گویا  شود داده شود کهبرخالف تصویری که تالش مینامه اسماعیل بخشی 

نامه اسماعیل بخشی ادعانامه یک کارگر شکنجه شده  .شکنجه نیستصرف در مورد  ه است،دید و شکنجه شد

این واقعیت اطالعات برای مناظره دعوت از حاکمیت برای اثبات علیه کل آن حاکمیت است. دعوت از وزیر 

ادعانامه  . نامه اسماعیل بخشیکه این حاکمیت بدون شکنجه امکان نداشت بتواند حاکمیت اش را ادامه بدهداست 

نفس شکنجه در جمهوری اسالمی  و قبال هم در مورد شکنجه صحبت شده است.  یک طبقه علیه یک حاکمیت

 دکه وقتی کارگری اعالم میکن امروز است  بر متن اوضاعکه مسئله ای که تازه است این است  .ی نیستتازه ا امر

زبان فعال  که بودیم این شاهد هم ما قبالًبالفصله به یک زمین لرزه سیاسی تبدیل میشود.    من شکنجه شدم

احکام شالق  ، شاهدیم کهاتفاقی نیافتاد، هیچ دیا منتشر شد یم خبر آن دربا وجود اینکه  ، اماکارگری را بریدند

و خود فعالین کارگری اعالم کردند چرا کارگری که اول ماه مه را جشن  زدن به کارگران اجرا شد و ما کمونیستها

من  اعالم میکند که ی این که نامه کارگر !آب از آب تکان نخورد و اعتراض شد امامیگیرد باید شالق بخورد 

 ،مجلس اعالم میکند باید رسیدگی بشود ،کندیکی تکذیب می که در حاال میشود یبحران چنینباعث  مشکنجه شد

شکایت را قانونی  کنندبه اسماعیل بخشی توصیه می خودشان بررسی شود، در کمیسیون امنیت ملی میگویند باید

اما  تبدیل کنند،انونی سیاسی به یک امر ق دعانامه و افتضاحمستقل از اینکه می خواهند این شکایت از یک ا ،کند

نشان اینکه یک کارگر  .روی حاکمیتآن فشار حاکی از یک امر است آنهم وزن اجتماعی این طبقه و فقط و فقط 

 !بیایند حرفطبقه به  اینزیر سوال ببرد و آنها مجبورند زیر فشار  ابه نمایندگی از آن طبقه میتواند حاکمیت ر

دستگیری را از لحظه سپیده قلیان  ونستند اسماعیل بخشی امی دهمه مردم  و "شوکه شده اند"نمایندگان مجلس که 

هیچ  و بی حرمتیند جز شکنجه دند و بعد روشن بود در آن یک ماه که در زندان بوه اضرب و شتم به زندان برد اب

در  ن از حاکمیتو جواب خواست این مسئله اعالم علنی اماروشن بود  . اینها همهرفتار دیگری را با آنها نداشتند

این نامه به یک زمین لرزه در باالی تبدیل  این توازن قوا طبیعی بود که است.  در ادعانامه یک طبقه مقابل جامعه،

  .ناچار کند به واکنش راجمهوری اسالمی  شود و

 

صحبت هایتان تاکنون در مورد این حرف زدید که بعد از زلزله دی ماه و اعتراضات اتفاقاتی  درشما  :هیمن خاکی

از قدرت طبقه کارگر حرف زدید و مهری که طبقه کارگر به اوضاع کنونی زده با  ،که طی یک سال گذشته افتاد

اینکه بعنوان  . وی آینده جامعه ایراناش با این اینکه به عنوان یک طبقه برنامه داره براخواست و مطالباتش با برنامه

یک طبقه برنامه دارد که جامعه ایران و خواست و مطالبات مردم ایران را به کرسی بنشیند حرف زدید و اشاره 

. کردید که این اعتراضات و اعتصابات هفت تپه فوالد چه تاثیر بسزایی گذاشته روی وضعیت کنونی جامعه ایران

ترین چیزهایی بود که در این دوره حداقل به حاکمیت شوراها یکی از مهم، شورا ها شاهدیم که خود مسئله ما

به یکی از جدی ترین مباحث اوضاع  ،های اصلی جامعه تبدیل شدطور خیلی مشخص و ویژه ای به یکی از بحث

یش از یک با این اوصاف حزب حکمتیست خط رسمی در اطالعیه ها و بیانیه ها .سیاسی جامعه ایران تبدیل شد

چیزی حرف میزند به اسم جامعه پسا هفت تپه و فوالد. من دوست دارم شما کمی در این رابطه حرف بزنید که 
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یعنی وقتی که میگه جامعه پسا هفت تپه و فوالد  .جامعه پسا هفت تپه و فوالد چیست و چه مشخصاتی دارد

 مشخصات اش چیست؟

ود را بر روند اوضاع در یک جامعه میزند. اعتصاب کارگران اتفاقات و تحوالتی هست که مهر خ آذر مدرسی:

االن  .میگفتیم دنیا بعد از دی ماه به عقب برنمی گرد به درست یک دوره همهفوالد و هفت تپه یکی از آنها است. 

 ،کارگرنه سازمان یابی طبقه  ،نه نگاه طبقه کارگر به خود، طبقه کارگرنه نگاه جامعه به هم پسا هفت تپه و فوالد 

و بخصوص نه رابطه طبقه  نه وزن اجتماعی طبقه کارگر ،نه اعتماد به نفس طبقه کارگر ،نه قدرت طبقه کارگر

 !امکان ندارد به قبل برگردد کارگر با حاکمیت با دوره قبل از هفت تپه و فوالد قابل مقایسه نیست. این وضعیت

کارگر اعالم کرده که برای تعیین تکلیف نهایی و برای  ایران پسا فوالد و هفت تپه ایرانی است که در آن طبقه

از شیشه بیرون  تپهاز فوالد و هفت  بعد که رهبری مبارزه مردم علیه بورژوازی ایران به میدان آمده است. غولی

نه  ،نه فشار و شکنجه ،دوباره تو شیشه کند. نه تشکیل شوراهای اسالمی دست سازشان اندآمده را هیچکس نمیتو

کارگران دیگر تعیین کننده نیست. از وقتی که  ، نه جدالهای درون رژیم و .....آلترناتیو سازی بورژوازی پروغرب

از وقتیکه طبقه کارگر در آن جامعه اعالم کرده که من برای آزادی و رفاه  ند،فوالد و هفت دقیقه به میدان آمده ا

های جریانات بورژوازی یو سازی بورژوازی و مباحث و یا تالشآلترنات ،و امنیت و سعادت جامعه مبارزه می کنم

 ، به حاشیه رانده شده اند، ضاع را به طرف دیگری ببرنداورا چه درون حکومتی و چه بیرون حکومتی  برای اینکه 

دیگر حرف از آلترناتیو سازی های جریانات  !طبقه کارگر سنگین زیر سایه دهمه رفتنو ازشان خبری نیست 

شده  ای به شدت حاشیه ....قومی و ناسیونالیسم کرد و ترک و عرب و  نیروهای یسیون بورژوایی پرو غرب وپوزا

 .د به هر شکلی که شده از زیر فشار سنگین طبقه کارگر بیرون بیایندنکنتالش می این نیروهاهمه  .است

 .ه در حاکمیت و چه در بیرون نیستبعد از هفت تپه و فوالد جدال دیگر جدال بین الیه های مختلف بورژوازی چ

با کل  ،قومی کنند مردم رامبارزه  دست که سعی کردنای یبا کل نیروها .ستااینها  همهجدال طبقه کارگر با 

 دوران سلطنتعقب، به مبارزه برای برگشت به  مردم برای رفاه و آزادی را بهمبارزه  دست که سعی کردنای ینیروها

همه . ند طبقه کارگر را سیاهی لشکر اهداف خودشان کننددبا کل آن نیروهایی است که تالش کر تبدیل کنند،

با آلترناتیو مهر خود را کوبیده، طبقه کارگر  در آن ایران پسا فوالد و هفت تپه جامعه ای است که !اینها به کنار رفت

  جدال برای آزادی و رفاه قرار گرفته است. در راس  و پاسخ خود

قدرتمندتر به ، متحدتر، تعرضی تر، ترسازمان یافته ،ترباید قوی آناین طبقه و ما کمونیست های ، وز این جنبشهن

جامعه را زیر رهبری خود برای رسیدن به آزادی و رفاه و امنیت و  هرچه وسیعترمیدان بیاییم و باید بخش های 

طبقه  ،غولی که از شیشه بیرون آمده اما باید کرد. بیارویم. هنوز کارهای زیادی هست سعادت و عدالت اجتماعی 

بورژوازی ای که  از تالشهای جبونانهیک با هیچ  راعرض اندام کرده که بعنوان نماینده اکثریت محروم کارگری 

 ممکن ،ماه ما شاهد تغییر شکل ابراز وجود این طبقه باشیمیممکن است مثل د. ندابه عقب برگرد نمیتوانمیکند 

فیتیله ها پایین  به قول معروف کمی برای مدتی کوتاه است ممکن باشیم،مبارزه اش  ی درتغییر روش داست شاه
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 میکند،عنوان طبقه ای که تعیین تکلیف نهایی را بطبقه کارگر  آنهم اینکه یک چیز مسلم است ... اماکشیده شود و 

، پا پیش گذاشته اعظم جامعه را با خود داردسمپاتی و حمایت بخش  ،را دارد شقدرتطبقه ای که ادعایش را دارد، 

امیدوارم سال  .باید به استقبال آن رفت .ستا "پسا فوالد و هفت تپه"این شعف انگیزترین مولفه در ایران  است.

 این طبقه بر بورژوازی باشد.  تعرض بیشتر و پیروزی ،های بیشترسال پیشروی ،آتی ما

 

 

 ٢٠١٩ژانویه  ۶

 فتوحی عزیز برای کمک در کتبی کردن مصاحبهبا تشکر از آسو 
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 به اتحادیه ها، احزاب و سازمان های کارگری

 

 

 در اعتراض به شکنجه و ارعاب کارگران در ایران

 

مقامات جمهوری اسالمی اسماعیل بخشی و خانواده اش را تحت فشار قرار داده اند که نامه سرگشاده اش در 

روز بازداشت زیر شکنجه و ارعاب نیروهای امنیتی را پس بگیرند. وی در نامه اخیرش به  ٢٥خصوص اعتراض به 

ر مورد دلیل بازداشت و شکنجه محمود علوی وزیر اطالعات جمهوری اسالمی خواستار توضیح روشن ایشان د

اش در یک مناظره علنی و دو طرفه شده است. اسماعیل بخشی در نامه اش تاکید کرده است که در زمان بازداشت 

بدون هیچ دلیل و مدرکی تا سرحد مرگ شکنجه شده و زیر مشت و لگد نیروهای اطالعاتی و امنیتی قرار گرفته 

ی و بازداشت ایشان، هنوز وی از درد شدید کلیه ها و شکستگی دنده های است. بعد از گذشت دو ماه از دستگیر

شده بود هم  "داروهای اعصاب و روان"سینه اش رنج می برد. ایشان که طی مدت بازداشت مجبور به استفاده از 

 اکنون به آسیب های روانی هم دچار شده است.  

 

یر تیغ شکنجه و ارعاب نیروهای امنیتی این نظام می بدون شک اسماعیل بخشی اولین و آخرین نفری نیست که ز

رود. کارنامه جمهوری اسالمی در طول چهار دهه حاکمیت ننگین اش مملو از تعقیب، دستگیری، شکنجه و اعدام 

انسانها است. اما آنچه امروز را با دیروز متفاوت میکند فازی از پیشروی جامعه ایران در مبارزه علیه جمهوری 

ت که از خیزش دیماه گذشته جرقه آن زده شده است. خیزشی که آشکارا نشان داد کل بنیادهای اسالمی اس

جمهوری اسالمی را نشانه گرفته است. در طول یکسال گذشته رشد اعتراضات کارگری و بطور ویژه اعتصابات 

بود. اسماعیل بخشی بر  در هفت تپه و شرکت ملی فوالد اهواز سر تیر زنده اخبار و رویدادهای سیاسی مهم ایران

متن این اوضاع شکنجه شده است و با اتکا به پیشروی های جامعه در یکسال گذشته علیه بانیان وضع موجود، اقامه 

دعوا کرده است. بر متن این اوضاع است که اسماعیل بخشی وزیر اطالعات را به مناظره فراخوانده است. 

ان طبقه کارگر و در دل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی که کیفرخواست شخصیتی خوشنام و اجتماعی در می

 مقامات رژیم را ناچار به پاسخگویی کرده است.
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چنین فراخوان و کیفر خواستی، سزاوار حمایت بی دریغ اتحادیه ها و احزاب و سازمانهای کارگری در جهان 

هان میخواهد که به هر شیوه ممکن، با است. طبقه کارگر در ایران، از سایر رفقای خود در کشورهای مختلف ج

تحمیل یک فشار بین المللی به جمهوری اسالمی اجازه ندهند که این رژیم صدای چنین کیفرخواستی را خاموش 

و سرکوب کند. جمهوری اسالمی باید محکوم و مجبور به خاتمه دادن به آزار و اذیت خانواده اسماعیل بخشی 

 شود. 

 

 

 تگی جهانی طبقه کارگرزنده باد اتحاد و همبس

 امان کفا

 دبیر تشکیالت خارج از کشور حزب حکمتیست )خط رسمی(

 ٢٠١٩ژانویه  ٧
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 "سناریوی سوخته"

 تعرض زبونانه

 

 

جمهوری اسالمی فیلمی را به نمایش گذاشت که بر اساس پرونده سازی و پاپوشدوزیهای  ٢تلویزیون شبکه 

 تهیه شده است. "طراحی سوخته"شکنجه، تحت عنوان دستگاههای امنیتی زیر 

سوخته و آشنا است. این بظاهر تعرض، اما در اساس تالش زبونانه ای ی میلیون مردم ایران این سناریوی هشتاد برای

است که حتی دستگاه های قضایی شان نمی توانند بر اساس آن پرونده سازی کنند. این آسمان و ریسمان بافتن و 

ازی از ده سال قبل تا کنون بار دیگر نشان می دهد که جمهوری اسالمی زیر ضربات جنبش طبقه کارگر پرونده س

 و محرومان جامعه دست و پا میزند.

این سناریوی نفرت انگیز، ظاهرا رهبران و فعالین کارگری و سیاسی و اجتماعی را هدف  گرفته  تا بلکه مرعوبشان 

رومان را از رهبران و پیشروانشان جدا کند. اما در واقع تعرض مذبوحانه ای کرده و توده های طبقه کارگر و مح

 است که جنبشهای اجتماعی و در راس آن جنبش کارگری را نشانه گرفته است. 

وحشت نظام سرمایه و ارتجاع اسالمی از همبستگی و پیوستگی طبقاتی و اجتماعی و سراسری شدن اعتراضات 

ت. از نظر سناریوی سوخته رژیم، همبستگی و پیوند و ارتباط جنبش های طبقاتی کارگری و محرومان جامعه اس

و اجتماعی  و رهبران و نمایندگانشان، جرم است. آه و ناله رژیم از این است که چرا هفت تپه و فوالد و شرکت 

د. این منشا واحد و رانندگان کامیون و معلمان و بازنشستگان و دیگر بخشهای کارگری از هم حمایت می کنن

 وحشت و ترس نمایندگان سرمایه است و ترسی واقعی است. 

اما برای رژیم مفلوک و تحت فشار جنبش ها و اعتراضات توده ای، جلوگیری از این اتفاق و گسترده تر شدن 

دیگر دیر شده است. این دست و پازدن ها و پرونده سازیها و سناریوهای سوخته ساختن، جز بی آبرویی بیشتر  ،آن

 برای این نظام چیزی به بار نمی آورد. 

و بهم دوختن عبارات شناخته شده ای که زیر شکنجه  "طراحی سوخته"دستگاه های امنیتی رژیم با نمایش مسخره  

تالش می کنند از فشار طبقه کارگر و ستمدیدگان و گرسنگان بر رژیم شان بکاهند تا  دیکته شده اند، مذبوحانه

موج تعرض طبقاتی را از امروز تا فردا از سر بگذرانند. سر تا پای رژیم از کاخ رهبری تا هیات دولت روحانی و 
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مدیدگان جامعه آگاهند. مجلس نشینان و دستگاه های قضایی و امنیتی به واقعیت ترسناک تعرض طبقه کارگر و ست

 جامعه بپاخاسته و طبقه کارگر آگاه برای این توطئه های مذبوحانه تره  هم خرد نمی کند. 

همبستگی طبقاتی بخشی از طبقه کارگر که از بافق و آق دره شالق خورده تا هپکو و چادرملو و از هفت تپه و  

میون و بازنشستگان... شروع شده است، مطلقا قابل باز فوالد و شرکت واحد تا معلمان و پرستاران و رانندگان کا

گشت نیست. این جنبش با این ترفندهای زبونانه و سناریوهای سوخته به عقب رانده نمی شود.  طبقه کارگر و 

. این آغاز پایان جنگی است که جمهوری اسالمی چهار دهه ندجنبش های اجتماعی همراه، مجبور به پیشروی ا

تالش زبونانه رژیم برای  !و زحمتکشان و زنان و جوانان ایران تحمیل کرده است. جنگ نان است به کارگران

وصل کردن این جنبش ها به دولت ها و عوامل خارجی و غیره، نمی تواند ذره ای از حقانیت  این جدال طبقاتی 

 و اجتماعی بین حاکمان و محکومان در ایران را کم و کمرنگ کند.

وی سوخته جمهوری اسالمی، وحشت از کابوس کمونیسم بر فراز نظام پوسیده سرمایه است. یک وجه دیگر سناری

کمونیسم جنبش اجتماعی طبقه کارگر است. تا زمانی که نظام استثمار و بردگی مزدی وجود دارد و تا زمانی که 

از  کمونیسم و کابوس و  جامعه به طبقات دارا و  ندار، سرمایه دار و کارگر تقسیم شده است، نظام سرمایه داری

شبح آن گریزی ندارد. سناریوی جمهوری اسالمی برای جدا کردن کمونیسم از جنبش طبقه کارگر و نسبت دادن 

 به این و آن فرد و گروه در درون و بیرون طبقه، تالش سفیهانه ای بیش نیست.  

های امنیتی اش را جمهوری اسالمی و دستگاه  "طراحی سوخته"حزب حکمتیست )خط رسمی( نمایش 

پاپوشدوزی و نقشه ای کثیف و آبرو باخته ، سناریویی سوخته و تعرضی زبونانه می داند که نه تنها رهبران و فعالین 

کارگری و اجتماعی را نمی ترساند، بلکه عزم طبقه کارگر و محرومان جامعه را برای رهایی از استثمار و فقر و 

زیر شکنجه، سرسوزنی از محبوبیت و اتوریته  "اعترافات"ن به اصطالح گرسنگی و فالکت جزم تر می کند. ای

رهبران و نمایندگان کارگران در میان طبقه کارگر، کم نمی کند. طبقه کارگر رهبرانش را مثل مردمک چشم 

حمایت و حفاظت می کند. الیه های گوناگون طبقه چند ده میلیونی کارگر یکی پس از دیگری ورق می خورند، 

می آیند و بهم می پیوندند. ناقوس مرگ نظام استبداد و سرکوب و استثمار سرمایه در ایران بصدا در آمده رو 

 است. 

ما طبقه کارگر و رهبران و پیشروانشان را به همبستگی و همراهی و پیوند سراسری جنبش طبقاتی شان فرا می 

دیدگان را فرا می خوانیم زیر پرچم  و افق خوانیم. ما جنبش های اجتماعی صفوف زحمتکشان و محرومان و ستم

 آزادی و برابری طبقه کارگر آگاه، صف ببندند. 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و متحدانش

 زنده باد کمونیسم

 حزب حکمتیست )خط رسمی(

 ٢٠١٩ژانویه  ١٩ـ ٩٧دیماه  ٢۹
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 روز شمار اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه

 

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند ١شماره  ی هیانیب

 ٩٧آبان  ١٣

 احترام یعرض سالم و ادا با

 یکه بنابه مصوبه  رساندیهفت تپه م شکریو محترم شرکت کشت و صنعت ن فیکارکنان شر هیاستحضار کل به

 یمقرر شد که دوازدهم  ال دیکارگران و کارفرما برگزار گرد ندگانیاستان که با نما نیتام یشورا ریاخ یجلسه 

که راس  بیخط یو صحبت با آقا ندگانیامروز نما یها یریگیگردد،اما با پ زیپانزدهم هرماه حقوق پرسنل وار

 زیوار خیتار یایقسمت ها جو ریاز پرسنل سا یو جمع ندگانیامشب به شرکت مراجعه کرده بودند،نما٢٠ساعت 

عنوان نمودند که تا  بیخط یآقا یشود اما در کمال ناباور زیردا وارکه قراربود ف یحقوق مرداد ماه بودند،حقوق

 .ستیحقوق ن زیوار زا یو فعال خبر یاطالع ثانو

که فردا  میکنیاعالم م زیپرسنل عز یبه تمام تیریمکرر مد یو باتوجه به خلف وعده و دروغ ها لهینوسیبد لذا

 .میکنیتجمع م تیریدر محل درب مد یپوشال یوعده ها نیصبح در اعتراض به ا ٨راس ساعت 

 دیکالن،تجمع ما تا زمان خلع  یاختالس ها لیبه ذکر است که باتوجه به دربند بودن حضرات کارفرما به دل الزم

 .گشت میبه محل کار باز نخواه زیما نکه شرکت به دولت بازنگردد یشرکت از آنها ادامه خواهد داشت و تا زمان

 .هفت تپه. کانال . کارگران منبع

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧ابان  ١٣

*** 
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 ٢شماره  ی هیانیب

 .کارگران فیو شر زیعز ندگانیبه نما دیسالم و خسته نباش با

هفت  یاعتال و سربلند یکه برا یها،مذاکرات و زحمات یریگیپ یبابت تمام زانیو تشکر از شما عز ریتقد ضمن

 یکه مابق میکنیکه ما پرسنل شرکت هفت تپه از شما  خواهش م میرسانیم زانیاستحضار شما عز د،بهیکشیتپه م

تا از فردا با تجمعات خود پاسخ  دیینما واگذارما پرسنل  یرا به عهده  دیما هموار نمود یبرا زانیکه شما عز یراه

بر شما  یتا از هرگونه فشار احتمال میغاضب هفت تپه بده یکارفرما یو پوشال نیدروغ یوعده ها نیبه ا یمناسب

 یرا با مذاکره و برگزار  زیمسالمت آم یتالشهاو یشما تمام سع راید،زیبر حذر باش یتیو امن یانتظام یاز نهادها

 .دیدهندگان به شما ادا نمود یخود را به را نید تعددجلسات م

 .میکنیم یرا ط م،راهیصحبت کرده ا یوکه کارفرما تاکنون با  یفردا ما پرسنل هفت تپه با همان زبان از

 .میینمایرا م یقدردانکمال تشکر و زانیشما عز یشبانه روز یزحمات و تالش ها از

 ٨راس ساعت  ٩٧/٨/١4ما فردا دوشنبه  ی وعده

  تیریمد درب

 .کارفرما از شرکت و بازگشت شرکت به روال گذشته انیما خروج آقا یمطالبه  تیاولو

*** 

 

 نیهفت تپه / هشدار کارگران به مسئول شکرین کارگران اعتصاب

 آبان ١۶

 یخودشان روبرو یروز اعتصاب سراسر نیهفت تپه در سوم شکریکارگران ن ١٣٩٧آبان ماه  ١۶ شنبه چهار امروز

 شرکت تجمع کردن،  تیریدفتر مد

شکل گرفت که کارفرما سه سال است تا کنون به تعهدات خود در قبال  یکارگران هفت تپه از روز اعتصاب

 گریکارگران عمل نکرده و ناتوان مانده و عالوه بر پرداخت نکردن مطالبات عقب افتاده چند ماهه کارگران به د

  ست،عمل نکرده ا یمحل نیخوزستان و مسئول نیتام یتعهدات خود هم با شورا

هشدار  یدولت نیخودشان به مسئول زیو مسالمت آم یروز اعتصاب سراسر نیهفت تپه در سوم شکرین کارگران

مهلت خواهند داد به خواسته خود پاسخ دهند  یدولت نیبه مسئول ندهیداده اند و گفته شد تا روز شنبه هفته آ یجد

  رد،از شرکت منتقل خواهند ک رونیصورت اعتصاب را به ب نیا ریکه در غ
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بر حسب اعالم  رایعامل شرکت که اخ ریشرکت کارگران شاهد تخلف مد انیتخلفات کارفرما دیجددر دور  

نکردن تعهدات خود در قبال  ییبا عنوان تخلف اجرا یدوالر و ارز دولت هاونیلیم افتیو بعد از در یبانک مرکز

 بردیعامل در بازداشت بسر م ریعلت مشخص شد که مد نیارز ، به ا افتیدر

شرکت از بخش  دیکارگران هفت تپه بوجود آورده که کارگران جز خواهان خلع  یبزرگ را برا ینگران نیا و

 مطالبه نخواهند کرد، یگرید زیچ گرید ینهاد ای یبه بخش دولت یخصوص

 هفت تپه شکرین یکایسند

**** 

 

 هفت تپه شکریروزاعتصاب کارگران کارگران ن نینهم

 آبان ٢٢

 یمطالبات به حق خود  در مقابل فرماندار یریگیپ یماه کارگران حق خواه هفت تپه براآبان . ٢٢سه شنبه امروز

 .شوش دست به تجمع زدند

 دیکردند تا شا انیبلند و رسا ب ییخود را با صدا یمبارز هفت تپه با سر دادن شعار، مطالبات و خواست ها کارگران

 !!آنها را بشنود یدادخواه یصدا ،ییگوش شنوا

  .بردند شی!!اعتراض به حق خود را به پ بیدر کمال نظم و ترت کارگران

  .کارگران را صد چندان خواهد کرد یکه در صورت برآورد نشدن خواست ها ، خشم و تنفر طبقات یاعتراض

 یبه خواست و مطالبات به حق، همانا اتحاد و همبستگ دنیرس یو مبارز و به جان آمده، تنها راه برا زیعز کارگران

است که به حقوق کارگران.زحمتکش دست  یواحد در مقابل تمام کسان یما در صف  ییو همصدا  یهمدل، 

  .کنند یم یدراز

 .زر و زور با هزاران ترفند  تالش خواهند کرد صفوف متحد ما را در هم بشکند انیداران و حام هیسرما

 .بود که عناصر سست عنصر و منفعت طلب، نتوانند به صفوف متحد ما نفوذ کنند اریهوش دیپس با 

 یحقوق یب نیاستوار شما باد که در مقابل ا یهفت تپه نثار قدم ها شکریکارگران ن یکایما از سند انیپا یب درود

 .دیبه اعتراض پرداخته آ ضیمناسبات پر از ستم و تبع نیبلند به ا یبلکه با صدا دینشده آ میها نه تنها تسل

 یحقوق یبار ستم و ب ریکارگران که همچون ما ز گریبا د یدر اتحاد و همبستگ میبتوان دیکارگران هفت تپه با ما

به مطالبات تالش  دنیرس یبرا هیدر مقابل هجوم صاحبان سرما یشتریو توان ب رویتا با ن  میقرار گرفته اند متحد شو

 .میو مقاومت کن یستادگی، ا
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 : امروز اعتراض در کارگران خواست و شعار

  در هفت تپه یخصوص تیدادن به مالک انیپا

  ردیپذ یذلت نم  ردیم یم کارگر

 .باشدیم ریبا کارگران.قابل قد یانتظام یروین ی.که همکارستیاور ادیبر ستمگر درود بر کارگر.الزم به  مرگ

 .هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧ابان  ٢٢شنبه  سه

**** 

 

 فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد

  :رانیکارگران هم زنج

 ٩٧آبان  ٢٣

اهواز دست  یشدن حقوق خود، در مقابل استاندار مالیآبانماه کارگران فوالد اهواز در اعتراض  به پا ٢٢ روزید

 .زدند یبه تجمع اعتراض

از مبارزات کارگران  یهمبستگ ضمن "اتحاد اتحاد تپه هفت فوالد " شعار دادن سر با اهواز فوالد  مبارز کارگران

 یستادگیا هیدر مقابل صاحبان  سرما یطبقات یبا اتحاد و با همبستگ دیهفت تپه ، اعالم داشتند که طبقه کارگر با

 .کنند

 

 ؛ ریهم زنج کارگران

 .دندیشما را شن یهمبستگ یهفت تپه صدا  کارگران

  کصدایو  کدلیمتحد شد و  دیهفت تپه هم به مانند شما کارگران فوالد اهواز، باور دارند که با شکرین کارگران

 .ها گره کرد یحقوق یب نیا هیمشت ها را بر عل

صدا، دست به  کیاز خواست و مطالبات خود  ،یخانواده  بزرگ کارگر کیبه مانند  میبتوان دیکارگران با ما

 . میاعتراض بزن

ت تپه ، درد کارگر فوالد اهواز ، درد کارگر هپکو، درد کارگر آذرآب درد کارگر ... درد تمام درد کارگر هف 

 .است رانیکارگران مورد ستم و استثمار در ا
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در کدام مزرعه مشغول به  ایو  مارستانیندارد من کارگر در کدام کارگاه و کارخانه، در کدام  مدرسه و ب یفرق

 .کار هستم

است که هر روزه توسط صاحبان  یکند درد و رنج مشترک یخانواده متحد و متشکل م کیبه آنچه ما را به مثا

 .شود یم لیبه ما تحم هیسرما

 کارگران؛

 .ستیما ن یرو شیدر  پ یجز آتحاد سراسر ی، راه یحقوق یو ب  ی، نابرابر ضیهمه تبع نیاز ا ییرها یبرا

  .برد شیمشترک، اعتراضات مشترک را به پ یبا  ارتباط تنگا تنگ با برنامه ها دیبا

 .ما کارگران است یو انسجام سراسر یما در همبستگ یرویو ن توان

خانواده بزرگ  ما کارگران  در سراسر  دیو استثمار، با ریدادن به  تحق انیپا یدادن به فقر و فالکت ، برا انیپا یبرا

 .متحد شود رانیا

 ؛ کارگران

 ! زیشود. همراه شو عز یجدا درمان نم درد مشترک هرگز جدا نیا

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧آبانماه  ٢٣

*** 

 

 زنان نیمی از جامعه اند

 ؛رانیکارگران؛ هم زنج

 آبان ٢٣

مختلف ، مصمم و با اراده،  در امر مبارزه،  یاز جامعه با داشتن ستم ها یمیاز جامعه هستند. زنان بعنوان ن یمین زنان

 .در صف اول قرار داشته اند شهیهم

 یو استثمار قرار م ضی،تبع یحقوق یکار استثمار و مورد ب طیکارگر نه تنها به مانند کارگران مرد در مح زنان

  .رندیگ یقرار م یزن بودن، هم مورد ستم جنس لیبلکه به دل رند،یگ

و  یقدم بوده و هر کجا که حضور داشته اند ، با ارائه مباحث جد شیدر عرصه مبارزه پ شهیهم شرویآگاه و پ زنان

 یگوناگون یستم ها یهستند که جامعه طبقات ییبلکه انسانها "فهیضع "هستند و نه  "کمتر"نشان داده اند نه  قیعم
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 باعث نشده است که زنان کارگر و همسران ماندهستم و فرهنگ عقب  نیکرده است؛ اما ا لیرا بر آنان تحم

 .کارگران دست از مبارزه بردارند

 ،حقیاریاز جمله داشتن حق پوشش اخت -باشد یهستند که خاصه زنان م یخواسته ها و مطالب یچند زنان، دار هر

 ریکارگران بدون حضور فعال زنان کارگر و زحمتکش غ یمبارزه طبقات تیاما در نها   -طالق ،حق انتخاب و...

 .ممکن خواهد بود

و آنجا که بعنوان همسر و مادر ، در  رندیگ یمورد استثمار قرار م مایکه خود نان آور خانواده هستند مستق یزنان

 .رندیگ یقرار م یدار هیسرما نیمشغول کار هستند ، مورد ستم و اجحاف قوان -اجر و مزد  یکار ب - یخانه دار

آنان،  ریات رسانده اند که  بدون حضور چشم گهفت تپه بارها به اثب شکریکارگر و همسران کارگران در ن زنان

 .نخواهد  رفت شیبه پ یمبارزه به سادگ

کارگران زن و همسران  -روز ها اعتراض و اعتصاب در هفت تپه  نیاز اول - ٨٧و.٨۶.یگذشته سالها یدور ه ها در

 .مبارزه را دوچندان کرده است یطبقات یرویحضور، ن نیکارگران در صف مقدم مبارزه بوده و ا

مقابل  -هفت تپه  شکریزنان مبارز  و آگاه با حضور خود در تجمع  کارگران ن ریش گریآبانماه ، بار د ٢٣ امروز

 دیکرد. با شتریکارگران را ب یبخش ، عزم و اراده جمع یشجاعانه، پرمحتوا و انرژ یبا سخنران  -شوش  یفرماندار

 .در خواهد آورد آبادعال زنان، مبارزه سر از ناکجا باور داشت  بدون حضور ف

نگاه  کیامر تنها با  نیبا مبارزه روزانه کارگران گره بخورد و ا دیکه خاصه زنان است با یمطالبات یبرا مبارزه

 .است ریامکان پذ یطبقات

که  مستحکم ، با شهامت  میکن یهفت تپه ، سپاس خود را نثار زن سخنران م شکریکارگران ن  یکایبعنوان سند ما

 .کارگران شد یسراسر یپرداخت و به درست خواستار اتحاد و همبستگ یو آگاهانه به دفاع از مبارزات جار

 .یگرام ینثار شما باد!.مهر بانو انیپا یب درود

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧ابانماه ٢٣

*** 
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 هـیاطالع

 یفور یفور یفور

  آبان ٢۶

 اغاز شدسرکوب 

از اعتصابات به حقمون پس  یریجلوگ یزد شورش وارد هفت تپه شدن برا یگانهای میخبردار شد همکنون

راس ساعت  میکنیو تجمع خود را از داخل شرکت اغاز م دیدر محل کار حاظر شو یلطفا فردا همگ زیهمکاران عز

 درب اداره حراست یروبرو ٨

 .کارگران هفت تپه یرسم کانال

 ٩٧ابان  ٢۶  شنبه

 هفت تپه. شکریکارگران ن یکایسند

*** 

 

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 یگان ویژه :یفور خبر 

 آبان ٢٧

خروج  یشرکت هفت تپه را به تصرف خود در آورده و اجازه  یخروج یها تیضد شورش، تماما مسلح، گ گانی

 .دهدیاز شرکت را به کارگران نم

ادامه  یفرماندار یخود جلو یاز شرکت خارج شوند و به تظاهرات هر روزه  قیبه هر طر خواهندیم کارگران

 .دهند

 .کارگران هفت تپه یرسم کانال

 ٩٧ابان   ٢٧

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

*** 
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 ,هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ی: دستگیری کارگرانفور خبر 

 آبان ٢٧

 کیکارگران هفت تپه همراه با محسن آرمند  و  یشورا یها ندهیاز  نما یکی یبخش لیاسماع یافتیخبر در بنابر

 .بازداشت شده اند  شیپ  یقیخانم خبر نگار  دقا

 .دیکانال دنبال کن نیرا در ا  یلیتکم یها خبر

 گردد دیآزاد با  یزندان کارگر

 کارگران هفت تپه یکایسند

 ٩٧آبان  ٢٧

*** 

 

  هفت تپه بازداشت شدند شکرین یکارگر ندگانیمجمع نما یاعضا

 آبان ٢٧

 ندگانیمجمع نما یاعضا یهفت تپه : تمام شکریکارگران بازداشت شده ن تیوضع یریگیپ نیآخر اساس بر��

 یگریخبرنگار زن در بازداشت هستند/افراد د کی شودیو گفته م یهفت تپه و چند فعال کارگر شکرین یکارگر

که بعد  باشندیشرکت م رانیمد یهمکاران شاغل و برخ گریبازداشت شدگان هستند از د نیدر ب شودیکه گفته م

 شوش بازداشت شدند تیامن سیبازداشت شدگان در محل پل تیوضع یریگیاز حضور آنان جهت پ

آمار و تعداد نفرات همه بازداشت شده،  /شودیحال و روز همه بازداشت شدگان خوب گزارش م تیوضع خبر��

 ��..است ریبه شرح ز دهیرس که بدست

 

  بشمه : خوراک دام ایپو

  قاتیتحق ندهی: نما یمنصور دیسع

  یکشاورز ندهی: نما یاحمد لیجل

  یبانیخدمات پشت ندهیسرخه : نما میعظ

  یبانی: خدمات پشت یداوود یمهد
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 : حراست ریالکث دیسع

 : حراست زادهیعل

 : کارخانه شکر یآزاد دیام

  زاتیتجه ندهی:نمایحسن فاضل دیس

  زاتی: تجه یاحمد ریصم

 یکیمکان زاتیتجه ری: مد ایسالمات ن مهندس

  ییربنایز ندهی:نماریکث عماد

  زاتی:تجه یسعد محمود

  زاتیتجه ندهی: نما یبخش لیاسماع

 : خبرنگار انیغل دهیسپ

  زاتیتجه ندهیارمند :نما مسلم

 زاتی: تجهفریخن محمد

 یترابر ری: مد یمیتم خالد

 یاخضر مانیا

 

 لیوک شودیو کارکنان هفت تپه. گفته م یکارگر ندگانینما یریدستگ از پس بالفاصله است ذکر به الزم��

اعالم وکالت در محل بازداشتگاه ستاد  یدر دست داشت , برا یکارگر ندگانیکه از نما یکارگران با وکالت

اعالم نمودند تاکنون  شو انقالب شهرستان شو یعموم یکه دادستان دادسرا دیشوش حاضر گرد یفرمانده

 .است دهینرس یبه دست و یگزارش

 یخانوادها شودینگفته است، گفته م یزیدرباره آن چ یو تاکنون کس ستیبازداشت ها هنوز مشخص ن نیا علت��

فرزندان و همسران خود  یفور یقرار دارند/آنها خواستار آزاد یروان یکارگران بشدت نگران و تحت فشار روح

 .هستند

راه بازگشت به  نیآنها امروز در ح زیتجمع اعتراض مسالمت آم انیبعد از پا یکارگر ندگانینما یدر حال نیا��

هفت  شکریاستاندار خوزستان اعالم نموده بودند که تجمعات کارگران ن نیاز ا شی. که پشوندیشرکت بازداشت م

 ..بوده است زیتپه کامال مسالمت آم
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مردم شهرستان شوش و  تیمورد حما  یصنف یخواسته ها یو آرام آن ها برا زیتجمع مسالمت آم ییسو واز

 ...اصناف  مختلف بوده است

اعالم کردند فقط چهار نفر از  یدر منابع خبر ندگانینما بازداشت از بعد بالفاصله خوزستان استاندار هم امروز��

 برندینفر از کارگران در بازداشت بسر م ١۶کارگران هفت تپه بازداشت شدند. و طبق آمار فوق تاکنون 

  

 گردد_دیبا_آزاد_یبازداشت_همکار

 .کارگران هفت تپه یرسم کانال

 .هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧ابان  ٢٧ کشنبهی

*** 

 

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 !اثر ندارد گرینه زندان د دیتهد نه

 !گردد دیآزاد با یزندان کارگر

 آبان ٢٨

  و آگاه فی،زحمتکشان ،مردم شر کارگران

پرداخت  یهفت تپه در اعتراض به حقوق ها شکریاعتصابات کارگران ن دیکه دورجد دیاطالع دار یهمگ شما

 .روز خود را پشت سرگذاشته است نی، پانزده هم یساز ینشده و اعتراض به خصوص

واگذار شده است  یهفت تپه به افراد شکریبرتر ( مجتمع کشت وصنعت ن یپشت پرده ) ژن ها یتوطئه ها براساس

کنند بلکه بر اساس منافع و خصلت سود پرستانه خود، منابع  جادیا یمرکز کارگر نیدرا یکه نه تنها نتوانستند رونق

 .ارت برده اندموجود در هفت تپه را به غ

وام به مبلغ   افتی ز،دریحاصلخ نیدر آوردند هزاران هکتار زم اریها !!؟ دراخت یهفت تپه به خود یفروش ارزان

 "و غارت آشکارتوسط  یازدزد یتومان، تنها گوشه ا ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨ یعنی یدالر بعبارت ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠

 . است "برتر  یژن ها
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 یمرکز کارگر نیاز ا یقرن است با خون و دل ، با  کار وزحمت و تالش شبانه روز میاز ن شیهفت تپه ب کارگران

منبع  نیکارگران شاغل وهمچن یبرا  -زناچی چند هر – یبه مانند چشم خود، مواظبت کرده اند تا منبع درآمد

  .از مردم شهر شوش باشد یادیتعداد ز یبرا یدرآمد

آنچنان روزگار را برما کارگران تنگ کرده است  هیصاحبان سرما یو منفعت پرست یاما حرص و طمع ، سودپرست 

.  شرمتان  " میگرسنه ا می،گرسنه ا میکودک هفت تپه ا "شود  یکودکان ما نوشته م یدست نوشته ا یکه بر رو

  . باد

تن مواد داش یدر پارک ها ،بجا  دنیو باال پر نییو پا حیتفر یکودکانه ،بجا یو شاد یباز یکه به جا یکودکان

دست و پنچه  یبا فقرو تنگدست یکودک نیسن منیاز ه دیعمل و دانش ، با یریگ ادی یو سالم ، بجا دیمف ییعذا

 ! شرمتان باد ینرم کنند!!؟ براست

 و آگاه فی،مردم شر رانی،زحمتکشان ،هم زنج کارگران

به خواست و  یدگیو رس ییجوابگو  ی! به جا نیهفت تپه ، مسئول شکریادامه اعتراضات  و اعتصاب کارگران ن در

و ضد شورش محل کارخانه را به محاصره خود در آوردند تا  ژهیو گانی یروهایمطالبات کارگران، با ارسال ن

 .کارگران هفت تپه را خاموش سازند یصدا دیشا

کارگران به غارت برده شده  نیا یوزندگ یشوش رساتر شد، چرا که تمام هست یصدا در مقابل فرماندار نیا  اما

 .نکرده اند افتیرا در ریماه است که همان حداقل مزد بخور و نم نیو چند

 یتیامن یروهایآنها توسط ن دگانیهت تپه ،چند نفراز کارگران و نمان شکریروز اعتراض کارگران  ن نیدرچهاردهم

 یاحمد لیجل -٥ یمنصور دیسع-4بشمه  ایپو -٣فریمحمد خن -٢ یمیخالد تم -١بازداشت شدند که عبارتند از : 

حسن فاضل  دیس -١١،خبرنگار  یانیقل دهیسپ -١٠ یآزاد دیام -٩ رضایعل -٨ یداوود یمهد -٧سرخه  میعظ -۶

مسلم آرمند  -١٧ یبخش لیاسماع -١۶ یمحمود صعد -١٥ریعماد کث -١4 ایسالمات ن -١٣ یاحمد ریصم -١٢

 یاخضر مانیا١٨

،کارگران فوالد اهواز، کارگران هپکو ،زنان و کودکان  انیمعلمان ،دانشجو تیگدشته ما شاهد حما یروزها در

 تیو حما یهمبستگ نیکرده اند . در تداوم ا یما را همراه یهمبستگ نیکه در ا  میشهر شوش و...بوده ا انیو بازار

خود را ادامه  یها تیهمچون گدشته حما میاستارو آگاه  شهر شوش خو فیکارگران ومردم شر یها ، ما از تمام

و شرط کارگران  دیق یو ب یفور یازخواست و مطالبه کارگران هفت تپه ، خواستار آزاد یانیداده وضمن پشت

  .بازداشت شده باشند

 حقوق حقه خود بازداشت شده اند، افتیها و در   یحقوق یکارگران بازداشت شده  به جرم اعتراض به ب 

شوند بلکه  یافراد  نه تنها بازداشت نم نیو اختالس گران همچنان آزاد هستند،ا ستند،مجرمانیجرم نکارگران م نیا

 شوند.   یبزرگ م طانیرهسپار کشور ش یقانون یزایها تومان با و اردیلیها دالر و م ونیلیم افتیبا  در 
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 هفت تپه ؛ کارگران

 

 ران،یزنج هم

 الیخ کی  نیبازداشت شده اند. ا یتیامن یروهایتوسط ن یحق خواه لیشما تنها به دل ندگانیهمکاران کارگرو نما 

 .اعتراض ما خاموش شود ی،صدا یکارگر ندگانیکارگران و نما یریاست که با دستگ یواه

 یفور یبا اعتراض و تجمع خواستار آزاد دی،با میکن یم یریگیهمزمان که خواست و مطالبات مطرح شده را پ ما

ماست که در مقابل  یاز شرافت، حرمت و کرامت کارگر یتنها بخش کوچک  نی.امیتمام بازداشت شده گان باش

 .شوند دهیشدوستان کارگر مان به بند ک می. نگذار میکن یستادگیها ا ییزورگو نیا

نه زندان  دیکه ؛ نه تهد میثابت کن گریبار د کیشوش  یها ابانیتداوم اعتصاب و حضور گسترده خود در خ با

 .اثر ندارد گرید

هفت تپه  شکریمطالبات کارگران ن یاز تمام غیدر یب تیهفت تپه ضمن حما شکرین یکارگر یکایسند یاعضا ما

 .و شرط تمام بازداشت شدگان آزاد گردند دیق یو ب عایکه سر می،خواستار

 رانیع جنبش طبقه کارگر در اکه مداف یتشکل ها ،سازمان ها ،افراد و تمام  کسان یاز تمام قیطر نیا از

کارگران در بند در کنار  یآزاد یمناسب برا قیاز کارکران هفت تپه به هر طر تیضمن حما میهستند،خواستار

 .رندیکارگران هفت تپه قرار گ

 زنده 

 

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 طبقه کارگر یطبقات یاتحاد و همبستگ باد

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

  ٩٧ابان  ٢٨ دوشنبه

*** 
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 کارگران هفت تپه زیدرباره بازداشت شدگان در تجمع مسالمت آم یلیگزارش تکم

 ٩٧آبان  ٣٠

خانم  کیدر شهرستان شوش اعالم شده بود که چهار کارگر و  ییمقامات قضا یکه امروز از سو یحال در

قرار بازداشت آنها به قرار کفالت موافقت کرده بود و  لیپرونده با تبد اریبازداشت شده آزاد خواهند شد و داد

افراد  نیاعالم شد که ا ،یمقام قاض یکفالت در حال انجام بود، ناگهان از سو عیتود یبرا یقانون فاتیتمام تشر

  .شوند یآزاد نم

را به سرعت  بازداشت شدگان یاز دادگاه خبر آزاد رونیدر ب یاریکه بس یظهر، در حال یچهارشنبه، حوال امروز

منتشر  زانیعز نیآزاد شدن ا یخبر قطع -با عجله -حتا یمجاز یدر فضا نیو همچن دادندیخبر م گرانیبا تلفن به د

مانده بود و کارگران و خانواده  یدادگاه باق یادار انزم انیو پا یلیساعت مانده به تعط کیکه  یشده بود و در حال

مراجعه کنندگان، کارگران  یدر دادگاه حاکم شد و تمام یتیامن ییخبر شادمان شده بودند ناگهان فضا نیها از ا

 یشوش اعالم کرده اند که عالوه بر پرونده  یدر دادستان ییکردند. مقامات قضا رونیو خانواده ها را از سالن ب

است و بنا به اظهارات  یتیامن یرونده پ کیبازداشت شدگان مفتوح شده است که  یبرا گرید یپرونده ا جود،مو

اطالع ندارند.  دیجد یادعا کرده اند که آنها خودشان هم از عنوان اتهام ییکارگران مراجعه کننده، مقامات قضا

 یبرا دیجد یاتهام ،یتیو دستگاه امن ییدستگاه قضا نیب یهماهنگ کیلحظات، در  نیدر آخر رسدیبه نظر م

 نیا نیشیکه اتهام پ رسدیبه نظر م نطوریها، ا دهیشن زیو ن لیشده است. بنابر اظهارات وک دهیبازداشت شدگان تراش

و ناظر بر اتهام  شودیم فیاست تعر یاتهامات عموم لیعنوان شده بود که ذ "یاخالل در نظم عموم " زانیعز

بازداشت شدگان  نیا یبرا زین یتیاتهام امن کیتالش شده است  دیو اتهام جد یساز پروندهاما در  ستین یتیامن

 فیتکل نییتا زمان تع زانیعز نیاعالم شده است که ا نگونهیکارگران را مرعوب کنند. ا ریساخته شود تا بلکه سا

 !خواهند ماند یدر بازداشت باق یو تا زمان نامشخص دیپرونده جد

 نیو همچن یحسن فاضل دیو س فریمسلم آرمند، محمد خن ،یبخش لیاسماع انیچهار کارگر بازداشت شده، آقا هر

از مردم شوش  یکارگران هفت تپه و بخش عمده ا یکه توسط تمام زیتجمع مسالمت آم کیدر  انیقُل دهیخانم سپ

و هر گونه اتهام اعم از اخالل در نظم  نداحقاق حقوق کارگران هفت تپه برگزار شده، حضور داشته ا یو در راستا

 یدولت-یاست. مقامات ادار یقانون ریو غ هیپا یمنتسب شود ب زانیعز نیکه به ا یگرید یتیهر اتهام امن ایو  یعموم

همگان اذعان داشته اند که تجمع کارگران هفت تپه کامال مسالمت  ییو مقامات قضا یو کشور یاستان ،یشهر

ب کارگران هفت دادن به اعتصا انیپا یدر نظم انجام شده است. آنها به هنگام تالش برا یخاللا چیو بدون ه زیآم

است  یانسان ریو غ یقانون ریکارگران هستند و بازداشت کارگران از نظر آنها غ یکه در کنار تمام کنندیتپه ادعا م

 !کنندیم یهمکار زانیعز نیا هیعل دیجد یسازکنند بلکه در پرونده  یانها نم یآزاد یبرا ینه تنها تالش یاما از طرف

بوده اند و نه رهبر  زیو مسالمت آم یتجمع قانون نینه سازمانده ا ،یکارگران، کارگران بازداشت لیاظهارات وک بنابر

مرتکب  یجرم چیآنان بوده اند و ه یهزاران کارگر معترض هفت تپه و خانواده ها یو صدا ندهیآن بلکه تنها نما
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 یبا خواسته ها یمردم در همبستگ ریمانند سا زین انیقل مکه خان میدار یما کارگران اعالم م نینشده اند. همچن

از  شانیخانواده ها و کارگران حضور داشته و کارگران هفت تپه و خانواده ها انیکارگران در م یبرحق و قانون

 یو خانواده  شانیمتاسف بوده و  قدردان ا قایشده اند عم تیبابت متحمل آزار، بازداشت و اذ نیاز ا شانیا نکهیا

و  ندهیکارگران که قبول زحمت کرده و نما نیهمانند ا یزانیبه وجود عز دیجامعه سالم، با کیدر هستند.  یو

که  میگفت و قدردان آنها بود؛ اما متاسفانه امروز شاهد هست کیشده اند تبر یمطالبات برحق کارگر یصدا

 .شود یم یانسان ریو غ یقانون ریغ ییبرخوردها زانیعز نیبرعکس، با ا

 شانیکارگران هفت تپه و خانواده ها ،یکارگر ندگانیهفت تپه، همراه و همدوش با نما شکریکارگران ن یکایسند

بازداشت  یتمام یو شرط و فور دیق یب یکرده اند، خواستار آزاد تیکه از مطالبات کارگران حما یمردم ریو سا

قبل آزاد شده اند؛  یاست که در روزها یارگرانک ریآنان و سا هیعل یتیو امن ییقضا بیشدگان و منع هرگونه تعق

منجمله پرداخت دستمزدها  گرمانیکسب مطالبات د یکه همراه با کارگران هفت تپه برا میکنیاعالم م نیما همچن

،  تا حصول "یو بازگرداندن شرکت به بخش دولت یساز یلغو خصوص"و در صدر همه  گریو مطالبات معوقه د

  .داد میرحق خود ادامه خواهب راضاتبه اعت ،یینها جهیبه نت

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ١٣٩٧آبان  ٣٠  شامگاه چهارشنبه 

*** 

 

 مذاکره یتا کارگران بازداشت شده آزاد نشوند مذاکره ب

 ٩٧آذر  ١

 و آگاه فی،مردم شر کارگران

هفت تپه ، چند تن از کارگران و  شکریروز اعتصاب کارگران ن نیدر پانزده هم دیهست انیکه در جر همانطور

 .بازداشت شدند نیتوسط مامور یکارگر ندگانینما

کارگران هفت تپه، به  ندگانیآزاد شده اند ، اما  هنوزنما یاز کارگران بازداشت یمدت تعداد نیهر چند در ا 

  -انیقل دهیو  سپ یفریمحمد خن ،یمسلم آرمند،حسن فاضل ،یبخش لیاسماع ،یاسام

 .باشند یهمچنان در بازداشت م  -یمدن فعال

شهر شوش با  اعتراضات پرشور خود در شهر شوش  فیمدت ، کارگران آگاه و شجاع هفت تپه و مردم شر نیا در

و شرط  دیق یو ب یفور ی، ضمن دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه، خواستار آزاد یو تجمع در مقابل فرماندار

 .کارگران در بند شده اند
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خواست و مطالبه کارگران را به انحراف  ریکنند که مس یناشناس !! آگاهانه تالش م یافراد دایجد انیم نیادر  اما

  . بکشانند

مطالبه  گریکارگران هفت تپه تنها دستمزد.است  ، عمال مهر سکوت را بر د هیخواست اول نکهیا انیافراد  با ب نیا

دلسوز و فداکار و منتخب  ندگانیو نما ندینگو یبند ، سخندر ندگانیکوبند، که کارگران از نما یکارگران م

  .شوند سپرده یبمانند و به فراموش یکارگران هفت تپه همچنان در بند باق

به انحراف کشاندن مبارزات به  یبرا یتالش چیکه دشمنان طبقه کارگر با داشتن اتاق فکر ،از ه میآگاه یهمگ

از  نیتا با قوان  میباش اریمثل گذشته همچنان هوش دینکرده و نخواهند  کرد. پس ما  با یحق ما کارگران فرو گذار

 .است یچرا که باخت  ماحتم م،ینشو یباز نیشده دشمنان طبقه کارگر  وارد زم نییتع شیپ

 ؛ رانی،هم زنج کارگران

 .باشند یدر بازداشت م انیقل دهیمدافع حقوق کارگران ، خانم سپ نیو همچن یکارگر ندگانینما هنوز

و  فیکارگران و مردم زحمتکش ، شر گرید تیشما کارگران هفت تپه توانسته است حما  یتاکنون اعتراضات

 یمطالبات ما تا آزاد یگردد، بخش اصل دیآزاد با یهمچنان شعار کارگر زندان دیآگاه را با خود داشته باشد. پس با

  .کارگران در بند باشد

 یکارگر ندگانیاست که نما نیدولت ا ندگانیشرط هر نوع مذاکره ما کارگران  با نما شیکارگر ؛ پ دوستان

 . آزاد شوند دیبا عایبازداشت شده سر

 .تن بدهند یگونه مذاکره ا چیبه ه دیکارگران هفت تپه  در بازداشت هستند،  نبا ندگانیکه نما یزمان تا

که جز مذاکره کنندگان هستند اکنون  یاز کسان یوجود ندارد.  بخش یما در زندان هستند مذاکره ا ندگانینما تا

  .مذاکره یآزاد نشوند، مذاکره ب  -در بند ندگانینما -در مذاکره شرکت کنند تا  دیدر زندانند، آنها با

صورت   یزگشت به کار دوستان زندانو با یعقب افتاده را پرداخت کنند ، مذاکره بعد از آزاد یاگر حقوقها یحت 

  یخواهد گرفت.با اتحاد و همبستگ

 .میکارگران در بند باش یآزاد خواستار

 گردد دیآزاد با یزندان کارگر

 ییشورا ی،اداره  یکار آزاد نان

 کارگران هفت تپه  یکایسند

 ٩٧آذر ماه  اول

*** 
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 کارگران هفت تپه زیتجمع مسالمت آم یها یاز بازداشت تیفراخوان به حما

 !و جهان رانیا یهفت تپه، کارگران و تشکالت مستقل کارگر کارگران

 ٩٧دوم آذر 

 زیو مسالمت آم یقانون ،یدر تجمعات اعتراض یاز کارگران بازداشت گریامروز سه تن د دیکه مطلع همانگونه

و خانم  یبخش لیاسماع یآقا ،یکارگر ندگانیاز نما یکیکفالت آزاد شدند اما هنوز  دیکارگران هفت تپه به ق

کارگران حضور داشته در بازداشت  یاصفوف مردم و خانواده ه انیکه در تجمع کارگران و در م انیقل دهیسپ

 .هستند

کارگران است و  یو انسان یقانون ،یهیاز حقوق بد یابیکه اعتصاب، تجمع، اعتراض و تشکل  میشویمتذکر م ما

متعهد به  رانیا یاسالم یکه جمهور یالملل نیب نیشده است و هم در قوان نیضمت یموارد، هم در قانون اساس نیا

 .آن است تیرعا

در باب سرکوب کارگران  یسازمان گزارشات نیکار است و هر ساله به ا یکه خود عضو سازمان جهان رانیا دولت

 یاز کارگران دیکار با یسازمان جهان ٨٧و   ٩٨ یکه مطابق مقاوله نامه ها داندیم یبه خوب دهدیم یکارگر نیو فعال

 .قرار دهد ییقضا بیو تحت تعق یرا زندان آنها نکهیکند نه ا تیحما زندیتشکالت مستقل م جادیکه دست به ا

کامل با اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه تا کسب  یهفت تپه، ضمن همراه شکریکارگران ن یکایسند

 یاز همه  ،یو بازگرداندن شرکت به بخش دولت یاز بخش خصوص دیمطالبات معوقه و خلع  ریدستمزدها و سا

 یکارگر یالملل نیب یهادهارسانه ها و ن ران،یدر ا یکارگران در هفت تپه، کارگران و تشکالت مستقل کارگر

 یکه برا ییو مختومه کردن کامل پرونده ها ییقضا بیو شرط منع تعق دیق یو ب یفور یاجرا یکه برا خواهدیم

 لیهمکارمان، اسماع یآزاد یبه طور جد و با تمام توان برا نیآزاد شده اند، همچن ریاخ یکه در روزها یکارگران

 .فروگذار نکنند یتالش چیبا ما کارگران بازداشت شده است، از ه یهمدل یراکه ب انیقل دهیخانم سپ زیو ن یبخش

 هفت تپه شکریان نکارگر یکایسند

 ٩٧اذر  ٢جمعه 

*** 
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 هفت تپه یازجامعه کارگر

 هفت تپه ندگانیمجمع نما به

 ٩٧آذر  ٨

 یداریگام درپا نیومهمتر نیگام واستقامت سوم نیوثبات قدم دوم یداریسه مرحله دارد،صبرمقدمه پا یداریپا

 .است یروزیبه پ دنیورس

 یوفعاالن کارگر ندگانینما یخدمت تمام باسالم

که هم اکنون  یبخش لیوکاوه زمانه،اسماع رانیا یفخرجامعه کارگر هیخدمت ما ژهیسالم و کی نیوهمچن

 .دربنداست

 یمیکارگرهستندوهرتصم یصدا ندگانیبارهاگفته اندنما یبخش لیکه برادرمان اسماع یهمانطور ندهینما دوستان

کارگران مطرح وباآنان مشورت  ددرجمعیکردن آن با ییازاجرا دقبلیرنددرآخربایبگ ندگانیکه نما

 .اعمال شود تیشودونظراکثر

شودکه  یم ز،مشاهدهیعز ندگانینما تیرغم دلسوزبودن اکثر یعل میمتاسفانه همانطورکه قبالهم بارهاگفته ا یول

رکت مثبت وکارفرماهستندوهرح یفکرمنافع شخص شتربهیآنان نفوذکرده اندکه ب نیوضدکارگردرب یچندنفرنفوذ

 یاسام ندهیازباشددرچندروزآیاگرن دکهبرن یم راههیوبه ب بیاحقاق حقوق حقه کارگران راتخر یمجمع درراستا

 .نفاق ورزان به کارگران اعالم خواهدشد نیا

 نیتام یشورا یواعضا ندگانیوباحضورمجمع نما یدرفرماندار٩٧آذرماه٥ خیکه درتار یبه جلسه ا باتوجه

کارگران رابدون  یاعتصابات قانون انیپا یندگیخواسته شدکه درکانال نما ندگانیدازنمایبرگزارشد،بافشاروتهد

 .نزده اند یکار نینازمطالبات رااعالم کنندکه خوشبختانه تاکنون دست به چ کی چیبه ه دنیرس

جهت اعالم  ندگانیدراقناع نما یکه درمجمع نفوذکرده اندکه سع ییبه نخاله ها میده یهشدارم نجادوبارهیدرا یول

 اعتصاب راداشتند انیبرپا یمبن نیتام یشورا هیانیب

هفت تپه. خطاب  فیشب گذشته آن به پرسنل شر نیو توه یگیاسدب یها ییگو اوهیبه  نجاباتوجهیدرا نیهمچن

 میرامتذکرشو یاست نکات الزمندگانیبه نما

 کندیکارگران کار م رنظریز ندگانیمجمع نما یالملل نیب نیوقوان یکشور نیدانندکه باتوجه به قوان ینم شانیانگارا

 .ماندارد ندگانیجهت عزل نما یاریسابق عمال اراده وقدرت واخت یباشد وکارفرما یمستقل م یو نهاد

حرکت کنندباتمام قوا  یمنافع کارگر یدرراستا ندگانینما کهیتازمان میکن یاعالم م نجاماکارگرانیدرا نیهمچن

 .میکن یم تیاز آنان حما

 خودفراخوانده بود یآذرماه کارگران راجهت سخنران۶کارفرماکه امروز ندهینما یسخن بامدد کی نجایدرا اما
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 دوشرکتیسیخودرابنو یهرچه زودتر استعفا دیهست لیخود ارزش و اعتبار قا یبرا یاگرذره ا یمدد یآقا جناب

 .خاطرات خوب گذشته شمادرذهن بماند دماکارگرانیدوبگذاریراترک کن

 !کارفرما ندهیچه به رسد به نما میشناس ینم تیسابق رابه رسم یماکارفرما نیهمچن

 (!شهیم رعوضینخست وز میخوا یشاه نم میگیمام)

محترم  ندگانیرنمایوسا شانیکه ا یدامت برکاته  ونامه ا یاهلل کعب تیحضرت آ اناتیهفت تپه مطابق ب ماکارگران

شدن حضور  یکشور ارسال کرده اندخواستارملغ هییجمهور و قوه قضا سییمجلس خبرگان در استان خوزستان به ر

 میباش یشرکت به دولت م یو واگذار فیناکارآمدوضع یبخش خصوص

 .میکن یکرارمچندخواسته مهم رادوباره ت تریت نجایهاومطالبات مابارهاگفته شده است که درا خواسته

 کارگران یزندان ندهینما یبخش لیاسماع یآزاد-١

 به دولت یشرکت ازبخش خصوص یواگذار-٢

 پرداخت تمام مطالبات معوقه-٣

 یشغل یانجام طبقه بند-4

 یصنف رمطالباتیوسا-٥

 

 یجامعه کارگر رایهفت تپه راداشته باشند ز یاحترام جامعه کارگر کهمیکنیم هیزتوصیعز ندگانیبه نما نجای.ادر

اهداف  یباشد و به نظرات آنها احترام بگذارندودرراستا یکشور م یتمام جامعه کارگر یهفت تپه هم اکنون الگو

 .کارگران برخوردارشوند تیحرکت کنندتاازحما یکارگر یقانون

به  خیتار نیجلسه بگذارندواز یا هیحق ندارندبدون اجازه کارگران باهرشخص مجهول الهو ندگانینما نیهمچن

ما  رایاخودکارفرماراندارندزیازکارفرما و  یگرید ندهیاهرنمایو یبامدد یگونه جلسه ا چیه یبعدحق برگزار

 میشناسینم تیکارگران آنهارابه رسم

 

 بادکارگر زنده

 بادهفت تپه زنده

 یبادبخش زنده

 هفت تپه یکارگر جامعه

 .دینکن یمطلب کوتاه نیلطفادرانتشارا
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 امیپ نیشدن در انتشار ا تیاذ یکارگر ریمس نیدر ا شانیکه خود و خانوادها یزانیاحترام دوستان و همه عز به

 .بگذارد یدر هر گروه دیبه دستش رس امیپ نیمتن باشه و هر فرد که ا نیپر از ا یمجاز یایدن دیوبا دینکن یکوتاه

 نشر باز

 هفت تپه. شکریکارگران ن یکایسند

*** 

 

  ینجات یعل تیاز وضع یخبر یب

 ٩٧آذر  ١١

هنوز  ،ییکایکارگر سند نیا یریآذر و دستگ ٨در روز پنجشنبه  ینجات یو هجوم ماموران به خانه عل ورشی یپ در

 .ستینامبرده  ن یو محل نگهدار تیاز وضع یخبر چیه

 ی. اگر علستین شیب یدروغ نیشده است. اما ا ریدستگ یبنا به حکم قبل یشوش اعالم کرده است که و یدادستان

قرار  یبازداشت شده است،  چرا مجوز بازداشت به او ارائه نشد و خانه او مورد بازرس یبر اساس حکم قبل  ینجات

  گرفت؟

 یربوده م یلباس شخص نیرعب وحشت توسط مامور جادیاست چرا او با ا یاگر بازداشت بر اساس حکم قبل 

  شود؟ یبه خانواده اش اعالم نماو بر خالف قانون  یشود و  محل نگهدار

 لیو وک یبه خانواده نجات یمسئول چیه یاطالع داشته باشد. ول ینجات یاز محل بازداشت عل دیقانون خانواده با برابر

 .شود یم یدر کجا نگهدار یاعالم نکرده است و شانیا

در خطر   یریو ضرب و شتم در هنگام دستگ نیاز توه یناش یو فشارها یقلب یماریب لیبه دل ینجات یعل سالمت

 .میدان یم ییو قضا یتیآنرا متوجه مسئوالن امن تیمسئول شانیا یبرا یاست و در صورت هرگونه اتفاق ناگوار

 

 گردد_دیبا_آزاد_یبخش_لیاسماع#

 گردد_دیبا_آزاد_ینجات_یعل#

 

 تپههفت شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧آذر  ١١ کشنبهی

*** 
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خانواده ها در مالقات، آنها را در  -انیقل دهیو سپ یبخش لیدرباره سالمت اسماع یهشدار جد

 مشاهده کرده اند میوخ یتیوضع

 ٩٧آذر  ١٣

 یریگیپ یبرا انیقل دهیو سپ یبخش لیاسماع یمراجعات خانواده ها یطبق اخبار موثق و متعدد واصله، در پ بر

هر کدام  یکوتاه یدارهاید ینامبردگان، خانواده ها ط لیوک یحقوق یهایریگیپ نیفرزندانشان و همچن تیوضع

 یمضروب و تحت فشارها دایآنها  شد یدو هرخود شده اند و متوجه شده اند که متاسفانه  زانیموفق به مالقات عز

  .بوده و هستند دیشد یو جسم یروح

  .داشته اند یمیوخ اریبس تیوضع یاز نظر جسم ان،یقل دهیو سپ یبخش لیمطابق گزارشات واصله، اسماع

چه وقت از شبانه روز است هم نبوده اند و کماکان تحت فشار  نکهیزمان و ا  صیقادر به تشخ یدر مالقات حت آنان

که مادرش  یشده است و هنگام فیالغر و نح اریبس یبه طور مشهود انیقل دهیشوند. سپ یم ینگه دار یو در انفراد

 .مده استاو را در آغوش گرفته تن او به درد آ

 شیشانیمشاهده شده و منجمله به علت ضرب و شتم، بر پ میوخ اریبس یبخش لیاسماع یجسم تیوضع نیهمچن

 .وجود دارد یهنوز آثار کبود

 طیشرا یجسم تیکه بر اساس مشاهدات مالقات کنندگان، از نظر وضع یبخش لیاساس اخبار واصله، اسماع بر

 دهیو تک دهیرنج کش یبر چهره  یانجام شده، لبخند یکه از و ییها تیخبر حما دنیداشته است بعد از شن یمیوخ

  .اش نقش بسته است

 ان،یقل دهیو سپ یبخش لیاسماع یشده برا جادیا یو روح یجسم طیشرا دیضمن محکوم کردن شد لهینوسیبد

به وجود  تیتمام زجر، آزار، ضرب و شتم و وضع تی. مسئولمیو شرط آنان هست دیق یو ب یفور یخواهان آزاد

و دولت  یتیامن -ییفه مقامات قضایآنان وظ تیو حفظ سالمت و امن رانیبر عهده دولت ا مایآنان مستق یآمده برا

 یو جهان، از تمام نهادها رانیو از تمام کارگران هفت تپه، ا مینگران جان آنان هست شیاز پ شیو ب قایاست. ما عم

 لیاسماع یآزاد یبرا یو حداکثر یعمل ،یفور تیمرتبط، خواهان حما یرسانه ها و نهادها ،یکارگر یجهان

  .میهست ینجات یعل یهفت تپه، آقا شکریکارگران ن یکایسند یاز اعضا یکی زیو ن انیقل دهیسپ ،یبخش

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧آذرماه  ١٣شنبه  سه

*** 
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 یبخش لیاسماع یآزاد یبه کارگران برا کیتبر

 !و جهان رانیدر ا یکارگر یهفت تپه! تشکل ها کارگران

 آذر ٢١

 ز،یعز یبخش لیکارگران را به شما کارگران هفت تپه، به اسماع ندهیکارگر هفت تپه و نما ،یبخش لیاسماع یآزاد

و جهان و تمام افراد و  رانیو کارگران در ا یکارگر یبه تمام تشکل ها شان،یا لیاو، وک دهیخانواده زجر کش

 نی. امییگویم کیکرده اند تبر تیهفت تپه حما گانبازداشت شد ریو سا زیعز لیکه از اسماع یینهادها و رسانه ها

 یریگیو نه پ یو فشار متحدانه کارگران و افکار عموم زیعز یبخش لیاسماع یبدون شک حاصل مقاومت ها یآزاد

  .بوده است یو دولت یشرکت نیمسوول

 دیو بدون ق یفور یخواهان آزاد ،یبخش لیاسماع یآزاد یهفت تپه ضمن شادباش برا شکریکارگران ن یکایسند

شدگان در تجمعات خانواده  ریاز دستگ -انیقل دهیخانم سپ زیو ن کایسند نیا رهیمد اتیعضو ه ،ینجات یو شرط عل

 .باشد یم -کارگران هفت تپه یها

مستقل از دولت و کارفرما، به مطالبات و خواسته  یابیو با ابزار تشکل  یبستگشک، کارگران در اتحاد و هم بدون

 .دیخود خواهند رس یها

 شتریهر چه ب یها یروزیپ تا

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 آذر ٢١ چهارشنبه

**** 

 

 کارگران محکوم است بازداشت

 آذر ٢۶

از کارگران گروه  یبه منازل  کارگران   تعدا یتیامن یها روهین ورشیبا   ١٣٩٧آذر ماه  ٢٥ کشنبهیشب  مهیدر ن

 اهواز بازداشت شده اند یمل

از کارگران فوالد  یگریآذر ماه، مجددا تعداد د ٢۶شب گذشته  ،یفت ایدر  یخبر ها نیآخر یبر اسا  نیهمچن 

 .انتقال داده شده اند  یبه مکان نامعلومبازداشت و یتیامن یهارویاهواز توسط ن
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احقاق حقوق خود در اهواز دست به آعتراض کسب مطالبات و یاست برا ماهکیاز  شتریفوالد اهواز ب انکارگر

 عینشده است ، بلکه ما شاهد بازداشت وس یدگیمطالبات آنها رسمدت نه تنها به خواست و نیزده اند،  اما در ا

 .میاهواز  بوده ا یکارگران مل

اهواز ، هجوم به  یاز خواست و مطالبات کارگران گروه مل تیهفت تپه ضمن حما شکریکارگران ن یکایسند 

بازداشت شده  یفور یمنازل کارگران و باز داشت کارگران حق خواه را بشدت محکوم کرده و خواستار آزاد

 .باشد یگان م

 .کردند دیآزاد با یزندان کارگران

 هفت نپه شکریکارگران ن یکایسند

*** 

 

 فوالد اهواز یکارگران بازداشت تیگزارش از وضع

 آذر ٢٨

 انیفوالد اهواز از جمله آقا یکارگران شرکت گروه مل یبرخ یآذر   برا ٢٨امروز چهارشنبه  ده،یگزارش رس به

 .اعالم وکالت شد لیوکالت داده بودند ,توسط وک لیبه وک یریکه قبل از دستگ یزاویحو بیو غر یاحیس میکر

 یغیتبل تیاز کارگران فعال یو انقالب اهواز مطرح شده  اتهام برخ یعموم یدادسرا یبازپرس ستمیدر شعبه ب پرونده

 .اعالم شده است یمل تیامن هینظام و اقدام عل هیعل

 .شده است یو تعدادبازداشت شدگان خوددار یگزارش از ذکر اسام نیبر اساس ا نیهمچن 

قرار بازداشت به کفالت آزاد شوند که متاسفانه بر خالف قانون به صورت  لیاز کارگران با تبد یشد تعداد مقرر

 .رندیپذ یکفالت نم یفوالد را برا یکارگران گروه مل یحقوق شیاعالم کردند که ف یکل

 .نداشت یا جهینت زیاز معاون دادستان ن یکارگر متقاض ستیحدود ب  یخصوص درخواست کتب نیا در

فوالد  یکارگران بازداشت هیکل یداشت کارگران اهواز را محکوم کرده و خواهان آزادهفت تپه ادامه باز یکایسند

 باشد یکارگران هفت تپه م یکایعضو سند ینجات یعل نیاهواز و همچن

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ٩٧آذر  ٢٨

*** 
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 :رنامهیتقد

 درود رانمیا مردم

 اسماعیل بخشی 

 ٩٧دی ماه  ٢

که شما در  ینباشد هنگام ادتانیدر  تواندیمحبت سرشارتان را فراموش کند چگونه م تواندیچگونه م لیاسماع

  د،یو مهرتان را بر من و خانواده ام باراند دیبود ادمیام به  یلحظات زندگ نیترسخت

شده  گانهیواژه ها هم بامن ب یو نه ذهن و جانم، حت کردیم یاریبودم که نه قلم  یطیگذشته در شرا یروزها در

 یلکنت زبانم و قلم لرزانم، در ثنا شانم،یبا روح پر کوشمیرا ندارم، پس م نیبار سنگ نیتاب ا گریبودند اما د

 .بنگارم یزیاز مهرتان چ یقطره ا

بزرگوارشان که تا روز آخر در کنار خانواده  یهفت تپه و خانواده  یو با وفا دهیاز کارگران رنجد کنمیم ادی ابتدا

نه  گریرا د یآزاد یمعنا گرید نکهیام بودند و امروز که پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده ام با ا

 دالن دآزا یکردم، ا یاحساس آزاد یاندک کنمینه درک م فهممیم

برادر  یکشورم که حام یکارگر یکاهایو سندکارگرم و از تمام تشکالت  یها یاز تمام هم طبقه ا کنمیم ادی

 کوچکشان بودند

که  ییو تمام اصناف و انجمن ها انیپزشکان و پرستاران مهربانم، بازار یجامعه  زم،یاز معلمان عز کنمیم ادی

 دندیمهرورز میمهروزانه برا

 و شاعران خوش فکر و خوش ذوق کشورم سندگانیاز هنرمندان و نو کنمیم ادی

فرزندان  هنم،یم یِبایشاپرکان ز نم،ینازن انیدانشجو زم،یعز انیاز دانشجو کنمیم ادی ژهیو یلیخاص و خ اریبس و

 دوستتان دارم نمیسرزم یِ رعنا

 ایگفتند  ایرا « هستم یبخش لیمن هم اسماع» بازداشت شعارِ  امیکه در ا زانمیعز یدر آخر در جواب همه  و

 «شما هستم ییمن هم فدا» :  دهمیرا دل آرام، پاسختان م نمیغمگ یباشند و هم خانواده  ینوشتند تا هم مرا حام

 ١٣٩٧/١٠/٢ یبخش لیاسماع

*** 
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 .است رانیا یاز جنبش کارگر یهمچنان بخش یبخش لیاسماع

 ١٣٩٧ماه  ید ٣

گذشته،  یکارگران در هفت تپه و اهواز در هفته ها گریو بازداشت او و د ،یبخش لیهر گونه فشار به اسماع رغمیعل

 .ها خفه شود نهیباعث نخواهد شد که خواست و مطالبات کارگران در س

  .تپه همچنان در صف طبقه کارگر قرار داردکارگران هفت ندهیکارگر و نما کیبعنوان  یبخش لیاسماع

بود که تحت عنوان دفاع از کارگران،  یاناتیپر معنا تر آز هارت و پرت افرا د و جر یبخش لیمعنا دار اسماع سکوت

 ینجات یو عل یبخش لیاز جمله اسماع یکارگر ندگانیهفت تپه را منکر شدند و بود و نبود نما یکایوجود سند

 .را در هفت تپه را آگاهانه خط زدند

از خود  نیچهره دروغ کی ،ینمودند با خبر رسان یه سعبود ک ییرساتر از هر صدا یبخش لی، سکوت اسماع بله

 .بسازند

کارگران هفت تپه بوده و هست و سکوت معنادار او باعث نشد که کارگران  یو صدا ندهینما یبخش لیاسماع

 .را فراموش کنند یبخش لیاسماع ران،یکارگران ا ،یهفت تپه و در بعد سراسر

و  ستادیدر کنار کارگران ا طیشرا  نیدر سخت تر یواقع ندهینما کیکارگر و بعنوان  کیبعنوان  یبخش لیاسماع

 . حاضر نشد به منافع کارگران پشت کند

 یاو ، قدر دان ی،از تمام زحمات تاکنون یبخش لیهمه جانبه از اسماع تیکارگران هفت تپه ضمن حما یکایسند

  .میدوران سخت ، شاهد حضور دوباره او  باش نیکه با پشت سر گذاشتن ا میدار دیکرده و ام

و  یکه در راه حق خواه یخود و کارگران ندگانینما یبرا رانیکارگران در ا گریشک کارگران هفت تپه و د یب

 .قائل خواهند بود یدارند ازرش و احترام خاص یکسب مطالبات کارگران قدم بر م

از  ینجات یو عل ردیپذ انیپا یبخش لیاسماع هیعل ینده سازکارگران هفت تپه خواستار آن است که پرو یکایسند

و شرط و بدون  دیق یو ب عایکارگران هفت تپه ، سر یکایسند یاسبق کارگران هفت تپه و عضو کنون ندگانینما

 .آزاد گردد قهیقرار وث

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ١٣٩٧ماه  ید ٣

**** 
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 .باشد یخطر ناک م ینجات یعل یجسمان تیوضع

 ٩٧دیماه  ٨

 .شدند یبا این کارگر زندان یموفق به دیدار غیر حضور ینجات ی، خانواده عل ماهید ٨شنبه  روز

  .به شدت الغر و رنگ پریده بوده است یاز نظر جسم ینجات یبنابر این گزارش  عل 

که به خاطر  یو ازار قرار گفته به طور تیبسیار مورد اذ یی،او  در دوران بازجو یو شرایط سن یبیمار علیرغم

 .به بیمارستان منتقل شده بود ییدر دوران بازجو ،یوخامت اوضاع جسم

به بند شلوغ   یمشخص نیست و این کارگر سندیکای  ینجات یتوجه به این شرایط هنوز وضعیت پرونده جدید عل با

 . منتقل شده است

است بسیار مضر و خطر ناک  یکه مبتال به بیماری قلب یی علی نجاتجمیعیت و همچنین دود سیگار برا ادیز ازدحام

  .است

 .او را تشدید می کند یاست که محیط بسته، بیمار یبه گونه ا ینجات یعل شرایط

علیرغم دانستن این موضوع همچنان وی را در زندان نگه داشته اند در حالی که طبق  قانون، با  یاما مسئولین امنیت 

  .اجرا شود یحکم زندان باز در رابطه با  و یحتما بایست یتوجه به بیمار

و  را باز نموده اند که هنوز قرار یپرونده جدید ینجات یعل یبرای عدم اجرای این قضیه برا  یمامورین امنیت اما

 .وضعیت آن مشخص نیست

 .در زندان نگه داشته شده است یعمال به صورت غیرقانون ینجات یدر واقع عل 

کارگران  یکارگر بازنشسته و عضو سندیکا ،ینجات یکارگران نیشکر هفت تپه تداوم بازداشت عل یسندیکا 

 .باشد یو بدون قید و شرط نامبرده م یفور یهفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزاد

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ١٣٩٧ ماهید ٨

*** 

 

 است یتشکل ضد کارگر کیکار،  یاسالم یشورا

 ز؛یو هم سرنوشتان عز کارگران

به خواست  ییجوابگو ینشان دادند که به جا گریبار د کی رانیدر ا هیو صاحبان قدرت و صاحبان سرما انیکارفرما

 .شناسند یو سرکوب نم بیجز فر یو مطالبات به حق کارگران، راه
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به  یابیدست  یکارخانه و در سطح شهر شوش، برا طیدر مح طیشرا نیدر سخت تر ماهکیتپه، هفت کارگران

 .اعتصاب زدندخود  دست به اعتراض و یخواست ها

 یدگیمطالبه  به حق کارگران رسربط به خواست و یذ یبود که دولت و نهاد ها نیاعتراضات ا نیهدف از ا 

 .کنند

و آزار  تیو مورد اذ یکارگران را بازداشت ، زندان ندگانیبه مطالبات کارگران، نما ییپاسخ گو یآنها به جا اما

 .قرار دادند

 چیاز ه هیهمه جانبه از صاحبان سرما تیکارگران در هفت تپه نشان داده است که دولت، در حما یتا کنون تجربه

 .نکرده است غیدر یکمک

 جادیو ا لیسرکوب، تحم نیا گریاست،  بخش  د یضد کارگر ینهادها استیاز س یتنها بخش م،یقمست سرکوب

  .باشد یکار م طیدر مح ییدست ساز و کارفرما ینها دها

 .و سرکوب گر است یضد کارگر ینهاد ها نیاز ا یکیکار،  یاسالم یشورا

 دهیاز موارد د یاریمطالبات کارگران بوده و در بسکار، مهار و به انحراف کشاندن خواست و یاسالم یشورا نقش

 .کرده است یمعرف یتیامن یو به نهاد ها ییکار، کارگران معترض را شناسا یاسالم یشده است که شورا

تالش کردند که  هیسرما انیبودند، حام یتشکل مستقل کارگر جادیکارگران هفت تپه خواستار ا یوقت ٨٧سال  در

کنند، که  یتشکل مستقل، به کارگران معرف یکار را به جا یاسالم یشورا یعنی!! یبه ظاهر تشکل کارگر نیا

 جادیخود را ا ییکایمستقل سند لخوشبختانه تالش مذبوحانه آنها شکست خورد و کارگران هفت تپه ، تشک

 .کردند

از افراد نا آگاه، سست  یتعداد یبا همکار یضد کارگر یها نهادگریبار د کی ٩٧ماه  ید ١٠در روز دوشنبه  

 .مضحک را به اجرا در آوردند شینما نیاند ، اقرار گرفته عیاز افراد که مورد تطم یخورده و بعض بیعنصر و فر

کارگران روبرو نشد، اما نشان داد که دشمنان طبقه کارگر از  ی، با استقبال عموم یشب باز مهیخ نیچند که ا هر

  .کارگران را به انحراف بکشانند یهمبستگاستفاده خواهند کرد تا صف مستقل و یهر فرصت

به منافع کارگران دارد بلکه  یاست و نه ربط یکار، نه تشکل کارگر یاسالم یدانند که شو را یآگاه م کارگران

 .باشد یم یتیامن یکارگران معترض به نهاد ها یاز موارد، معرف یاریکار، در بس یماسال یشورا ها فهیوظ

ازکارگران  یاریبس  یبرا ینهاد حکومت نیاست که پرونده ا یتشکل ضد کارگر کیکار ،  یاسالم یشورا 

 .شناخته شده است

قرار دارد و  یضد کارگر یآن ، تنها در خدمت کارفرما و نهاد ها یوجود تیکار، بر اساس ماه یاسالم یشورا

و  سرکوب کارگران  ییدست به شناسا تشکلنیبه حقوق خود بوده اند، ا یابیآنجا که کارگران خواستار دست 
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تشکل  جادیبودند که خواستار ا یرانزده  که نمونه آخر آن حمله به کارگران شرکت واحد و ضرب و شتم کارگ

 .بودند ییکایل و سندمستق

 

 ز؛یعز کارگران

تشکر  یجا دیرا با عدم حضور خود، با شکست مواجه کرد یضد کارگر ینقشه و توطئه نهاد ها گریبار د نکهیا از

 .دارد

 دیکردند با یشب باز مهیخ نیا ندهیخود را نما صال،یاز سر است ایکه آگاهانه و  یجا الزم است افراد نیاز هم اما

 .دیبه صف کارگران برگرد ،ینهاد ضد کارگر نینشده و با  انصراف از ا ریگفته شود که هنوز د

 یشب باز مهیخ نیا یخود را برا ،یتیامن یکه با توجه به فشار ها یگفت به افراد زادیمر دست دیبا نیهمچنو

 .درود بر شماکارگران را حفظ کردند؛  گرینکردند و شرافت و کرامت و حرمت خود و د دیکاند

 

 ز؛یعز کارگران

 انیم نیمطالبات کارگران باشد. در اخواست و یاست که بتواند جوابگوتوطئه شکست خورده رسوا تر از ان نیا 

گذارند و  یپا م ریکارگران را ز یمنافع عموم ،یخواهد ماند که به خاطر منافع شخص یباق یکسان یتنها   شرم برا

 .دهند یخود ادامه م یسکبه نقش عرو  یشب باز مهیخ نیا یهمچنان به عنوان عروسک ها

 مستقل از دولت و کار فرما یبا تشکل ها زنده

 رانیکارگران ا یمنفعت عموم یدر راستا یزنده باد شرافت کارگر 

 

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند 

 ١٣٩٧ماه  ید ١4

*** 

 

 یبخش لیبه اسماع میتقد

 شهر شب زده در

 یکوبه مرد آهن

 آورد یبر م بانگ
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 !دور یبه شب نشستگان سالها یا

  فرسوده و پاره یکه با تنها یا

 !دیکش یرا به دوش م یزندگ ابانیشکسته خ یفرشها سنگ بر

 

 بر جان بنشسته تان یها انهیبه تاز دییبسته تان را بگشا نهیپ یلبها آنک

 .دیکه بر تن دار ییزخمها دیالاقل بازگو کن و

 

 !کودکان کار را بر سر چهارراه؟ یندا دیشنو ینم

 "هاتو پاک کنم؟ شهیش"

 "شاخه گل ازم بخر هی"

 رو ادهیدر گوشه پ و

 خود یمچاله در ژنده پوش یمرد

 زند وُ یرا م گارشیپک س نیآخر

 رود یهم فرو م در

 یبا آه دیرهگذران شا و

 گذرند یسرد از کنارش م ینگاه ای

 جانکاه یتو با زخمها و درد یول

 یزد ادیدراز فر انیشکنجه شدگان سال یرا برا عدالت

 شیخو شتنیخو ینه از برا تو

 :یآور یبر م ادیکه فر ینیسرزم نیخفقان ا یسالها یرسا یصدا بل

 !ریرا بگ دستم

 منصورنژاد

 ننقل از کانال اتحاد بازنشستگا به
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 است یموکلم خواهان حضور در جلسه کمیسیون امنیت مل

است. مرجان  ی: موکلم خواهان حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملیوکیل اسماعیل بخش ،یزیالب فرزانه

 یزهران

 تپه که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبانبخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت اسماعیل

منتشر کرد. او در این  ای خطاب به وزیر اطالعاتگذشته دستگیر و در آذر با تودیع وثیقه آزاد شد، نامه سرگشاده

های زیادی در فضای مجازی به واکنش برروزه شکنجه شده است. این خ ٢٥نامه مدعی شد که در زمان بازداشت 

« شکنجه»دی در گزارشی زیر عنوان اظهارات ضد و نقیض در مورد  ١۶همراه داشت که روزنامه اعتماد در تاریخ 

ها در مورد اسماعیل بخشی از فضای مجازی اینکه اظهارات و واکنشبا گفتاری از علی مطهری منتشر کرد. پس از 

شد، فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت  کشیده رسمیبه فضای واقعی و البته 

که این فراکسیون از مسووالن وزارت اطالعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارایه گزارش در این باره 

با بررسی  سهای جریانی و جناحی فراتر رفت و علی الریجانی، رییس مجلکرده است. اما ماجرا از بررسیدعوت 

موضوع در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرد. علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتر خبر 

، کمیسیون امنیت ملی موضوع را در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای الریجانی پیشنهاد دادم»داد: 

رییس کمیسیون امنیت ملی به ایسنا  پیشه،فالحتاهلل روز گذشته هم حشمت« رسیدگی کند که موافقت داشتند.

ای با حضور مسووالن مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران شنبه در جلسهگفت که این کمیسیون روز سه

ای، سخنگوی دستگاه قضا اژهردازد. پیش از این هم غالمحسین محسنیپتپه از جمله اسماعیل بخشی میهفت

شود. با این کند و قطعا اگر شکایت کند، دستگاه قضایی هم وارد میپیگیری می طالعاتتصریح کرد که وزارت ا

حال علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص ادعای شکنجه و شنود اسماعیل بخشی با 

کارگری  تدر پی اعتراضا»بود:  اینکه این موضوع باید در کمیسیون قضایی پیگیری شود، توضیح داده تاکید بر

ما همه نمایندگان کارگران را دعوت کردیم و مشکل آقای اسماعیل بخشی هم با نامه و مکاتبه فراکسیون کارگری 

ر زمانی که ما نمایندگان کارگران به کمیسیون اجتماعی حل شد و پیگیری زیادی در این رابطه صورت گرفت. د

 «.چیزی را نه از خودش و نه از همکارانش نشنیده بودیم نرا دعوت کرده بودیم آقای بخشی نبود، بنابراین ما چنی

وجود اینکه بسیاری از مقامات و مسووالن در این مورد صحبت کرده و اغلب سخن از پیگیری و شکایت به  با

گفت که موکلش برای تکذیب سخنانش تحت فشار  ٢4ماعیل بخشی دیروز به رویداد اند اما وکیل اسمیان آورده

 .است

وگویی مکتوب انجام داده است که البته به بخشی از سواالت با فرزانه زیالبی، وکیل اسماعیل بخشی گفت «اعتماد»

دهد که موکلش وضیح میوگو تنشد. زیالبی در این گفت با توجه به مالحظات مربوط به این پرونده پاسخ داده

تاکید کرده که با درخواست او برای بررسی  مچنینهای قانونی حق اعتراض دارد. هبر اساس کدام مواد و تبصره

روز ناامیدی از اقدامات قانونی برای  ٢٥ای کردن این موضوع بعد از پزشکی قانونی موافقت نشد و دلیل رسانه
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همچنین وکیل بخشی تاکید دارد که موکلش درخواست دارد، مجلس پیگیری نوع برخورد ضابطین قضایی است. 

 .دهد از او هم دعوت به عمل آورداین موضوع تشکیل می ررسیدر جلساتی که برای ب

از انتشار نامه اسماعیل بخشی، استاندار خوزستان اعالم کرد که موضوع شکنجه صحت ندارد. آیا شما مستنداتی  بعد

 صالح برای بررسی این موضوع باشد؟رید که قابل ارایه به مراجع ذیدال بر رخ دادن شکنجه دا

ارتکابی نسبت به موکل توسط ضابطین دادگستری )اعم از ماموران امنیتی، نیروی انتظامی و غیره( عبارتند  موارد

از ضرب و شتم حین دستگیری، ضرب و شتم در طول مدت بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی در شرایط 

تلفنی خصوصی وی با همسر  کالماتساعد،عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت طول بازداشت، شنود منام

اش و تهیه مستند در بازداشتگاه امنیتی از موکل و تلقین شدن تهدید ضمنی به پخش کردن آن در صدا و خانواده

 .و سیما

شد، حسب شهادت شاهدان عینی در زمان دستگیری آبان ماه دستگیر و بازداشت  ٢٧اسماعیل بخشی از تاریخ  آقای

و در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از ذکر نام آنها خودداری شده و به شرط تضمین و تامین 

 .شان در دادسرا و دادگاه جهت ادای شهادت حاضر خواهند شدامنیت

 آثار شکنجه مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته است؟ آیا

آذر ماه با برخی اعضای  ١١های مکرر و دستور دادستان محترم در تاریخ از درخواست اینجانب و مراجعه بعد

برده و آثار ضرب و خانواده دیدار داشته و حسب شهادت آنها در وضعیت جسمانی و روحی بسیار بدی به سر می

انعکاس و بیان صریح وضعیت مشاهده  ها( در ناحیه صورت وی مشاهده شده است عالوه برشتم )تورم و کبودی

شده توسط آنها نزد دادیار محترم، شهادت کتبی مادر محترم موکل پیوست پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای 

برداری از آن در راستای احقاق مو ضوع و حفظ و بهره اهمیت هعمومی و انقالب شوش شده بود. بنابراین نظر ب

قاضای ارجاع فوری موکلم را به پزشکی قانونی جهت احراز واقعیت امر کرده بودم حق و تدارک دفاع، موکدا ت

ولی حدود یک هفته بعد، پس از چندین بار پیگیری به من اعالم شد هنوز ماموران اطالعات برای تحویل نامه 

 آثار تاکید شده بود. اند در حالی که در الیحه و در نزد دادیار به سپری شدن زمان و از بین رفتن آنمراجعه نکرده

موکلم تحت تاثیر شرایط بازجویی دچار اختالالت عصبی و روحی شدید شده است و همچنین به بیماری ریوی 

و تنفسی مبتال بوده در حالی که در مدت بازداشت داروهای وی در اختیارش قرار نگرفته بود و از همان ناحیه و با 

 ادند.آگاهی، عامدانه وی را مورد شکنجه قرار د

 طی درخواست مستقل از دادیار تقاضای ارجاع به روانپزشک را نیز کردیم که تاکنون اقدامی نشده است.

 آیا این مستندات به قوه قضاییه ارایه شده است؟ آیا قصد شکایت از وزارت اطالعات را دارید؟

بار هواخوری داشته است. در برده و طی مدت بازداشت فقط دوموکل در سلول انفرادی با ابعاد کوچک به سر می

هیات  ١٣٨٢دی  ٢٨به تاریخ  ٣٨/4٣٥٨١توان به رای شماره خصوص غیرقانونی بودن حبس در سلول انفرادی می
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اشاره کرد.  ١٣٨٠ها مصوب سال نامه سازمان زندانآیین ١۶٩ماده  4عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال بند 

ها برای سازمان زندان ١٣٨4نامه مصوب سال عنوان یک تنبیه انضباطی در آیین هرچند متاسفانه سلول انفرادی به

 دادرسی کیفری جدید حتی به عنوان تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد.روز تجویز شد اما در قانون آیین ٢٠

به بازداشت در  بود. مسلم است در چنین شرایطی برای پایان دادن موکل مدت زیادی در سلول انفرادی به سر برده

فرسا و غیرانسانی است به هزار کار نکرده اعتراف کند و چنین اقراری سلول انفرادی که با شرایط نامناسب طاقت

است. آنچه موکل از رصد یا شنود مکالمات تلفنی خصوصی خود با همسرش مطرح  از مصادیق بارز اقرار فاسده

ون وجود عنوان اتهامی برای موکل حتی به دستور مقامات امنیتی کرده است مربوط به قبل از دستور بازداشت و بد

قانون مجازات  ٥٨٢قانون اساسی ممنوع و برخالف قانون است و ضمانت اجرای آن در ماده  ٢٥مستند به اصل 

 بینی شده است.اسالمی تعزیرات پیش

ر انجام تحقیقات باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تمام اقدامات ضابطان دادگستری د ۶١بر اساس ماده 

گوید در تمام قانون آیین دادرسی می ٧ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. ماده 

های شهروندی های مشروع و حفظ آزادیمراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی

سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.  از سوی ضابطان دادگستری و ٨٣مصوب سال 

 ٧٥قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ٥٧٠متخلف عالوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده 

 شود.محکوم می

جریان تحقیق های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در ماده واحده قانون احترام به آزادی ۶همچنین بر اساس ماده 

از متهم از اقداماتی نظیر بستن چشم یا سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان باید اجتناب شود در حالی که در تمام 

 بودند و سایر موارد مشابه. ها چشم موکل را بستهبازجویی

ه که مستحضر هستید گونشوند ولی همانمندان نظام محسوب میاگرچه همه افراد شاغل در سیستم قضایی از عالقه

طرفانه تحقیق کند و تصمیم طرف است و باید بیمطابق مبانی حقوقی تاسیس دادسرا، دادستان به عنوان مقام بی

ها نماینده و هواخواه نظام سیاسی حاکم نیست پس باید برابری در بگیرد و در زمان تحقیقات و ارزیابی ادله اتهام

ای بوده است که ضابطین رسد که شکل و روند تحقیقات به گونهر میشرایط دادخواهی را رعایت کند.به نظ

های روانی ناشی از نگاه امنیتی با تصور اینکه موکل مجرم است نه متهم برخورد قضایی تحت تاثیر حساسیت

اند و معلوم نیست بر اساس کدام مجوز قانونی و اخالقی و شرعی با تعرض به حیثیت و جسم و جان و روان کرده

آمیز شرکت کرده است، وی را مورد کارگری برای حقوق مسلم صنفی و قانونی خود در یک تجمع مسالمت

 بدرفتاری و ضرب و شتم و اهانت رکیک کالمی قرار دادند.

اند که هر گونه المللی به رسمیت شناخته شده تصریح کردهقانون اساسی و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین

اتهام زیر فشار و شکنجه فاقد اعتبار و ارزش قضایی است و حکمی که بر مبنای چنین بازجویی  بازجویی و تفهیم

طور صادر شود، بدون شک غیرصائب است. اصل قانونی بودن محاکمه کیفری، ممنوعیت به دست آوردن اقرار به
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ت، پرهیز شود و تفهیم های تحقیق که شکنجه یا شبه شکنجه اسکند و باید از برخی روشاجباری را ایجاب می

اتهام و دفاع از متهم در محیطی آزاد و شایسته صورت گیرد. در قوانین موضوعی کشور ما شکنجه تعریف نشده 

 ١٩٨4رحمانه و غیرانسانی مصوب سال ها و بیکنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ١است اما به موجب ماده 

گونه درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به منظور کسباطالعات به میالدی شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هر 

قانون اساسی نیز جان و حیثیت افراد از تعرض مصون  ٢٢منظور گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث. بر اساس اصل 

ان قانون اساسی ایر ٣٨شود. اصل ملی و همگانی ماست و با باید به آن احترام گذاشته  ثاقیم یاست و قانون اساس

 ٣٩شود. اصل گوید هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار مجاز نیست . متخلف از این امر طبق قانون مجازات میمی

گوید هتک حرمت و حیثیت افراد که دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هر صورت که باشد قانون اساسی می

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آزادیقانون احترام به  ١٠ممنوع و موجب مجازات است. منطبق بر ماده 

های علمی قانونی با نظارت الزم صورت گیرد و اگر کسی به ها باید مبتنی بر اصول و شیوهتحقیقات و بازجویی

همان قانون مقرر  ٩های خالف قانون متوسل شود بر اساس قانون باید برخورد جدی صورت بگیرد. ماده روش

به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین دارد هر گونه شکنجه متهم می

اعالمیه اسالمی حقوق بشر، موسوم به اعالمیه قاهره مصوب سازمان  ٢٠وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارند. ماده 

 کنفرانس کشورهای اسالمی به ممنوعیت اقرار به اجبار تاکید دارد.

 ۶٠٨ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مواد نامه سازمان زندانقانون اساسی، آیین ٣٩و  ٣٨، ٢٢بر اساس اصول 

 ٥اعالمیه حمایت از افراد در مقابل شکنجه، ماده  ٢قانون مجازات اسالمی تعزیرات، ماده  ٥٧٠و  ٥٨٢و ٥٧٨و 

عقیب و شناسایی و مجازات مرتکبین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تمیثاق بین ٧اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 

طی شکایت تنظیمی اخیر از دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش تقاضا شده و طرفین این 

شکایت، ضابطین دادگستری اعم از ماموران امنیتی و انتظامی و سایر که مرتبط با دستگیری و بازداشت وی در 

 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش است، هستند. پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری

روز از آزادی موضوع شکنجه را مطرح  ٢٥استاندار خوزستان گفته بود که چرا اسماعیل بخشی بعد از گذشت 

 کرده است. دلیل این تعلل چیست؟

العی از درون های مکرر استاندار باید گفت که استاندار یک مقام اجرایی است و اصوال اطدر خصوص تکذیبیه

ای در خصوص شکنجه موکلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در ها ندارد. وقتی دادستان در مصاحبهبازداشتگاه

بازداشتگاه حضور ندارم و مسوولیت را متوجه قاضی ناظر زندان دانسته است به طریق اولی یک مقام اجرایی نیز 

 وع را نخواهد داشت.حق اظهارنظر آن هم با جزم و یقین در خصوص این موض

بود باید روز که در مصاحبه آقای شریعتی استاندار محترم آمده  ٢٥ای کردن پس از در خصوص اقدام به رسانه

 ای کردن نداشته است.ای جز رسانهپاسخ مانده چارهگفت که موکل با ناامیدی از اقدامات قانونی بی

 اید؟شکایت کرده ٩٠اید؟ آیا به کمیسیون اصل وگو داشتهآیا تاکنون با نمایندگانی از مجلس دیدار یا گفت
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 اگر اجازه بدهید، این سوال را با تاخیر پاسخ دهم، دلیل این تاخیر هم مالحظات وکالتی ماست.

با این حال در صورتی که مقرر شود، آقای علوی وزیر اطالعات در مجلس پاسخگو باشد، درخواست معقول و 

خواهد ی این است که بدون حضور ایشان مصداق یک طرفه به قاضی رفتن است و میمنطقی آقای اسماعیل بخش

 باشد.در مجلس حضور داشته 

 اند؟تان در این مورد شدهوگو با شما یا موکلمقامات قضایی تا به حال حاضر به دیدار و گفت

اند با آقای بخشی برقرار کردهپویا روز یکشنبه تماس مستقیمی جناب آقای حسینیدادستان کل استان خوزستان، 

و قرار بود که آقای بخشی همراه با وکیل خود صبح روز دوشنبه مالقاتی با ایشان داشته باشند حتی در این تماس 

بودند که نگران نباشید و آسوده خاطر اینجا حاضر شوید، ولی متاسفانه خبر لغو شدن این دیدار به موکل بنده گفته 

 تپه به موکلم اعالم شد.مدیرعامل وقت شرکت نیشکر هفتز طریق مهندس کاظمی، بعدازظهر همان روز ا

 شما جزو وکالی مورد تایید قوه قضاییه برای متهمان امنیتی هستید یا وکیل منتخب آقای بخشی؟

ی هاتپه را در پروندهسال است که وکالت کارگران هفتام. قریب به یکمن وکیل منتخب موکلم آقای بخشی بوده

 ام.شان بودهمن وکیل منتخب های متعدد دیگری که داشتهام. آقای بخشی هم در پروندهمتعدد داشته

ها من جزو لیست وکالی مورد تایید و معتمد و محرم رییس قوه قضاییه نیستم و موضوع دیگر آنکه اگر درخواست

و اتهام داشته؛ اتهام امنیتی و غیرامنیتی. من و لوایحی از من ضمیمه پرونده شده است به این خاطر بوده که موکلم د

 کردم.میبه اعتبار اتهام غیرامنیتی لوایحی را تقدیم دادگاه 

 قرار مالقات اسماعیل بخشی با دادستان لغو شد.

 ای کردن نداشته است.ای جز رسانهپاسخ مانده چارهاسماعیل بخشی با ناامیدی از اقدامات قانونی بی

های مکرر استاندار باید گفت که استاندار یک مقام اجرایی است و اصوال اطالعی از درون در خصوص تکذیبیه

ای در خصوص شکنجه موکلم اظهار داشتند لحظه به لحظه در ها ندارد. وقتی دادستان در مصاحبهبازداشتگاه

لی یک مقام اجرایی نیز بازداشتگاه حضور ندارم و مسوولیت را متوجه قاضی ناظر زندان دانسته است به طریق او

 حق اظهارنظر آن هم با جزم و یقین در خصوص این موضوع را نخواهد داشت.

 هفت  تپه شکریکارگران ن یکایباز انتشار،سند
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 !کرد شتریمحبت ما را به شکنجه شدگان ب ما،ینامستند صدا و س

 

 انیو خانم قل یبخش لیاسماع ریسوخته پخش کرد که تصو یمستند شتر گاو پلنگ به نام طراح کی مایصدا و س️▪

 ریهم در آن وجود داشت. واقعا ناراحت کننده است که چند کارگر را دستگ یو همکار بازنشسته به نام نجات

شکنجه شده  زانیعز نی. ما به اکنندیم نتشرو بعد م کشندیم رونیب ییفشار و شکنجه از آنها حرف ها ریو ز کنندیم

حاال صد  مییگویم زانیعز نی. ما به ادیشد تیکه به خاطر ما آزار و اذ میشرمنده شد م؛یشرمنده شما هست مییگویم

 می. فرض کندیبود که چقدر تحت فشار بوده ا نی. چهره خسته شما نشان دهنده امیبرابر به شما احترام و اعتماد دار

و قم و مشهد و تهران و شمال و شرق و غرب  هیو روس کایو آمر انیشما را به آن حزب و آن جر دتالش کنن

کارگر  نهمهیا یعنی! یتیامن  یرویمستند سازان در ن یا کنند؟یبچسبانند! با خواسته پنج هزار کارگر هفت تپه چه م

 رد؟یگیدستور م یسمیاحزاب کمون از رد؟یگیلغو شود از ترامپ دستور م یساز یخصوص دیبا دیگویهفت تپه که م

  رد؟یگیاز دستور ماز احزاب براند

سوال ما  د؟یکنیما خراب م شیکه شکنجه شده اند را  پ ریچهار نفر اس د،یپخش کن لمیاالن ف دیشما تصور کرد️▪

از همه  دییایب د؟یخودمان خراب کن شیپ دیخواهیرا هم م میزنیآنها را م یاست : ما که خودمان همان حرف ها نیا

است. کارگر  یبه چه وضع یاقتصاد طیشرا دانندیم رانی. همه مردم ادیپخش کن ایهمه دن یو برا دیریبگ لمیما ف

جالب شد. معلوم  یلی. اتفاقا جالب شد. خدیبکن د؟یکنیم یبردار لمیف دیریگیرا م یکارگر مثل بخش ندهیگرسنه، نما

خط فقر هستند چه  ریجامعه که ز تی. با اکثردیریبگ د؟یریگیم لمی. از ما هم فدیشد چقدر از کارگر ترس دار

 دیریگیم لمیاز خودمان ف د؟یکنیپخش م یچه کس ی؟ برا دیریاعتراف بگ لمینفر ف ونیلیم ۶٠از  دیخواهیم د؟یکنیم

 قایدر مملکت هست. دق یتیامن ستمیکه عجب س میکار باعث شد بفهم نیواقعا ا د؟یکنیخودمان پخش م یبرا

  .دیطرفدار دزد و کالهبردار

 زینقشه تم کیچرا  دیدار ییمایو صدا و س  یتیامن ریهمه دم و دستگاه و نفر و حقوق بگ نیسوال: ا کی یراست️▪

مسخره  یلیخ دیو کمان و خط و رسم همه را به هم وصل کرده بود ریکه با فلش و ت یآن برگه ا د؟یدیتر نکش

 گریهفت تپه با کارگر شهر د کارگر رفت؟. بعد خودتان خنده تان نگ دیتر باش یحرفه ا یکم دیکن یبود. سع

 به شمال و تهران و خانه دوستان رفتن جرم است؟ ؟یساز ویتهمت و سنار هیهم شد ما نیعکس گرفته ا

هفت تپه را به بخش  دیکرد خودیب نکهیدرست بود و آنهم ا یکم زشیچ کیفقط  یاعتراف ساز لمیف نیدر ا️▪

. ریداده شده است. نه خ یبه صورت نادرست به خصوص دیو گفت دیهم دروغ گفت نی. البته در ادیداد یخصوص

 یشوند تا هفت تپه به بخش دولت معهم ج ایدن یبردارها لمی. اگر تمام فدیکرد یساز یخصوص دیجا فرمود یکال ب

از همه ما  دیدرست کرد لمیف ینجات یو آقا انیو خانم قل یافتد. از بخش یبرگردانده نشود باز هم کار شما راه نم

 د؟یدرست کن لمیف دیخواهیهم م
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 یعنی کردند؟یم ی. کال پنج دانشجو و چهار تا پنج نفر کارگر داشتند براندازدیبه کار خودتان فکر کن یضمنا کم️▪

 .است ی! پس مشکل اساس دیخسته نباش شود؟یم ینظام با ده نفر برانداز

. با دیشد زیما عز یاز قبل برا شتری. بمیست. شرمنده شما همیزنیدوستان شکنجه شده بوسه م نیما به صورت خسته ا️▪

. دهدیبه هم چسبانده شده فحش م یکه با تف و مف و زورک لمیف نیدارد به سازنده ا یکنیصحبت م یهر کس

 ینجات یو آقا انیو خانم قل یبخش لی. اسماعنترنتیهست و ا لیموبا یشده اند. االن دست هر کس داریب گریمردم د

. دی. سالمت باشمیو در کنارتان هست میما با شما همدل هست زان،یعز نیخانواده ا نطوریها بودند و هم لمیکه در ف

 رتیو غ تیبه شجاعت و همت و انسان نیو در صفحه شرافت نوشته شده. آفر  خی. اسم شما در تاردیباعث افتخار

  .و شرف شما

 

 طرف چند نفر از همکاران شما در هفت تپه از

 توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه انتشار

 

 ١٣٩٧دی ماه  ٣٠
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 گروه ملی فوالدروز شمار اعتصاب و اعتراضات کارگران 

 

 ریخ یبا سالم و دعا

 نوامبر 4آبان  ١٣

و باز  یدارینمانده ، جز درخواست ب یباق ینیگفتن و مقدمه چ یبرا یو حرف دهیرس انیها قبل از آغاز به پا مقدمه

 .میرویبه سراغ اصل موضوع م ییمقدمه و حرف اضافه ا چی.لذا بدون هشانیرو شیپ قیشدن چشم همکاران بر حقاق

 نکهیو  ظاهر و نما هستند. غافل از ا یساز بایدر حال ز شیساختها ریو ز ازهایحضرات بدون توجه به ن  ییگو

که بصورت  ییو کارها اتییتر بوده و از تمام جز کیبه آنها نزد کنندیکه کارگران از آنچه آنها فکر م دانندینم

پشت پرده  ی. از قرارهامیبا خبر تانیو اطالع کامل دارند. از رفت و آمدها یدر حال انجام است آگاه یپوست ریز

تنها  سکوت ، سکوت غفلت است. نیا دیو گمان نکن میشما با خبر ندهیآ یاز افکار و نقشه ها ی. حتمیشما با خبر

 یبرخ ایگو ینجابت و متانت پرسنل بود و بس. ول یاز رو میکه باعث شده بود تا به امروز سکوت کن یلیدل

از کارگرانند را  یکه بدنبال استفاده ابزار یهستند و مطمئن باشند همه کسان یو حواش ایقضا نیا بالبه دن نیمسئول

 .نمود میرسوا خواه

را بر  ستمیحفظ س تیعامل شرکت مسئول ریکه به عنوان مد یغفور یآقا  لیدل یانتصابات بعضا ب زیاز هرچ قبل

متناسب با آن  یو روان یقرار دهد که از نظر تخصص و سالمت جسم ییرا در پستها یاشخاص دیعهده دارد و با

 نیا نیکه ا میمتاسفانه شاهد هست یلو مقررات شرکت انتخاب شوند و نیضوابط و قوان قیسمت باشند و از طر

از لحاظ  یکه حت شوندیانتخاب م یو اشخاص ردیگیانتصابات نه بر اساس ضوابط که بر اساس روابط شکل م

آموزش نه  ریام اس است بعنوان مد یماریب یکه دارا ی. انتصاب شخص ستندیکامل ن یسالمت یهم دارا یجسمان

 نیا نکهیکما ا باشدیم یقانون ریو کار نادرست و غ مهیب نیبر اساس قوان یتنها از لحاظ مقررات شرکت که حت

 ریبا مد میمستق ریدارد بصورت غ یغفور یبرادر کسر یغفور ارشیک یکه با آقا یشخص بر اساس رابطه و دوست

 .دهدیمشاوره م دیاز همه لحاظ مستقل بوده و مستقل عمل نما دیکه با یتیعامل در ارتباط بوده و به شخص

و حاال در  افتندی یبانیپشت چیکه خود را درون شرکت ناتوان و بدون ه یداخل نینفر از مسئولچند  طنتیش  ایثان

 کینیشرکت به کل کینیکل لیو تبد باشندیخارج شرکت به دنبال ضربه زدن به مصالح شرکت و کارگران م
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 یاقدامات ب نیاشخاص است که مطمئن باشند ا نینمودن بخش دو از اقدامات ا یو بدون صرفه معرف یخصوص

 .پاسخ نخواهند ماند

طبق گفته شما مستمر بود  یلوله ساز داتیکوثر و تول یهزار تن شمش و راه انداز 4٠ انهیماه ،ورودیغفور یآقا

دو روز  یکیتا  یکوثر و لوله ساز یو کورها دهیبه کل متوقف گرد ستیمدت زیورود مواد ن نیا میکه شاهد هست

 .روشن نخواهند ماند گرید

حقوق همچنان ادامه داشته و  یمستمر پرداختها قیو تعو هیو مواد اول زاتیکمبود تجه لیاز قب دهیعد مشکالت

 .ندارد یریهمراهشان  شنونده و تاث میعامل و ت ریمد مییبهانه تازه آمده ا گرید

 :است نیا گریمهم د نکته

حقوق و حضور  کیپرداخت فقط  کند،بایم یو اعتراض ردیگیاز حد قرار م شیب یکارگر تحت فشار مال یوقت چرا

 شودیانجام م انهیطرز پرداخت،ماه نیرا کتمان و پنهان نموده و ا گریدر شرکت،مسائل مهم د تیریچند ساعته مد

 !!!رد؟یباشد حداقل پرداخت به آنها صورت گ یکه تا اعتراض

جلسه در جمع کارگران حاضر شده و شفاف  کیحاضر نشدند  یعامل حت ری، جناب مد تیروز قبول مسئول از

 .ندینما یساز

پرسنل محترم شرکت را تحت فشار قرار داده و مبالغ  تیاز حد ظرف شیبانک ها ب یو قسط ها یاقتصاد فشار

از مشکالت  چکدامیه یانجام شد پاسخگو نیکه بعنوان مشاهده  به اشخاص محدود و با اقساط سنگ یمحدود

 .ما باشند یپاسخگو عتریهرچه سر دیشرکت با تیریو مد ستیذکر شده  ن

 .بود یشتنداریو خو تیتا امروز سکوت ما از سر نجابت،حسن ن دیو بدان 

 

 :انیدر پا و

 یگرام همکاران

 باشندیاز حد م شیب یشدن و زنگ زدگ دهیعدم فروش و انباشته شدن، در حال پوس لیبدل یدیتول محصوالت

 یلیو خ ندهیآ یدر روزها نیقیمانده که قطع به  یباق یکوثر و لوله ساز یبخشها یدر انبارها یاندک هیاول مواد

 !!!!یبخش کوثر و لوله ساز دیتول%٣٠ تیآنهم با ظرف رسدیزود به اتمام م

 .مان است ریبانگیبطور دائم گر ایمشکل حقوق،متأسفانه گو تیوضع

 !!!کندیم دایدر شرکت حضور پ انهیو بصورت ماه نهیریطبق عادت د یپهلوان یت،آقایریگفته دفتر مد طبق

 موارد ذکر شده هیکل یموجود و شفاف ساز یشائبه ها هیبرطرف نمودن کل یبرا لذا
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 یدیآن،و معضالت تول رکردیاعتراض به عدم پرداخت و نحوه و د و

وخواهان شفاف  میرسان یمختلف حضور بهم م یها فتیپرسنل محترم در  واحد ها وش هیتاالر شرکت کل درب

 .میباشیم تیریتوسط مد یموانع اصل حیو عنوان نمودن صر یواه یکامل بدون بهانه ها یساز

 آبان،روز دوشنبه١4:زمان

***** 

 

 فوالد یایهفته مبارزه با ماف

 ٢٠١٨نوامبر  ١٠ -٩٧آبان  ١٩

  گرانقدر همکاران

 یایفوالد اهواز ، عدم موافقت ماف یهمگان مبرهن و آشکار شده است که تنها مشکل شرکت بزرگ گروه مل بر

باشد . همه ما کارگران شرکت بزرگ گروه  یشرکت بزرگ م نیا دیمجدد خطوط تول یفوالد با راه انداز دیپل

خود را  دیشد تیکرد تا محکوم میاهخوتجمع  یدر مقابل استاندار ٩٨/  ٨/  ١٩فوالد اهواز روز شنبه مورخ  یمل

دهد ، را اعالم  یرا نم دیو خودخواه فوالد که اجازه بازگشت رونق به خطوط تول دیپل یایماف نیاز عملکرد ا

 . کرد میخواه

دارد ، دست طمع خود را از  ییطوال دی ،یلیکه بنا به دال دیپل یایماف نیکه ا میبرده ا یپ یما کارگران بخوب همه

  . از ما کارگران بخورد یسخت و محکم یلیشرکت ما کوتاه نخواهد کرد مگر آنکه س

 یو سنگ انداز ایماف نیمجلس با آنکه خود اعتراف به وجود ا ندگانیتاثر دارد که استاندار محترم و نما یبس یجا

اقدام  چگونهیآنان ه یخواه ادهیمقابله با ز یاتاکنون بر کنیآنان جهت بازگشت رونق به شرکت کردند ل یها

 . نکردند یعمل

 

  یگرام همکاران

 یتعداد انگشت شمار یشخص یها ییسودجو یهزاران نفر کارگر را فدا یخودخواه که رزق و روز یایماف نیا

آنان کور خوانده اند  کنیکشانده، ل یلیما را به تعط میشرکت عظ دیتاکنون توانسته اند خطوط تول دیکرده اند ،شا

 یتعداد انگشت شمار ییداد که سودجو نخواهنداجازه  یبدانند که کارگران شرکت گروه مل دیبا انیرو هیس نی. ا

 فیکشاندن تنها منبع درآمد و ارتزاق سه هزار انسان پاک و هزاران نفر از خانواده شر یلیباعث به تعط دیانسان پل

 . آنها شود
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فوالد در  یایهفته را هفته مبارزه با ماف نیکه ا مینمائ یاعالم م یو کشور یاستان نیهمه اصحاب رسانه و مسئول به

و از آنان  مینمائ یفوالد اهواز، اعالم م یگروه مل یالملل نیو ب میقاطع از شرکت عظ تیاستان و اعالم حما

 : میخواستار

 نشانیاعمال ننگ یتا به سزا دیمحاکمه کشان زیآنانرا به م دییرا به همگان اعالم نما ییایماف انیرو هیس نیا تیهو (١

  . شوند گرید یرو هیتمام افراد س یبرا یبرسند و درس عبرت

امر  نیبه ا رود،نسبتیانتظار م هیمجلس و قوه قضائ ندگانیاز امام جمعه محترم ، استاندار ، فرماندار و نما (٢

 .سروسامان بخشند یپرسنل را بطور کل یشتیشرکت و مع تیجام دهند و بعد از چندسال،وضعمهم،رسالت خودرا ان

*** 

 

 ٢٠١٨نوامبر  ١٢ -٩٧آبان  ٢١

  میبسم اهلل الرحمن الرح

 همکاران محترم هیخدمت کل ریخ یسالم و دعا با

 .دیگوش نداد یول دیدیو شما شن میسال گفت چند

داد. مقصر  تیو نه اهم دیشن یباز نه کس یول میکرد انیکه بود ب یزیو خواسته ها را به هرشکل مسالمت آم حرفها

به  یبازگشت دوباره زندگ نیو تنها خواسته ما از مسئول میکرد رونیو ما ب میما محکوم کرد میکرد دایرا ما پ

  .ست یتان خواسته گراندوس رخواسته ب نیا ایبود که گو انهیخاورم یشرکت نورد نیبزرگتر

بود به سهم  ازیو فرصت دادن هر آنچه ن یاستحضار داشته باشند که از صبر و بردبار یو برادران گرام همکاران

 رفتیانتظار م یدیانتظار و خواسته که از هر شرکت تول نیتر یهیو بد نیدر عوض کوچکتر یول میخود ارائه داد

 .میشویروبرو م دیجد یچالش ابر آورده نشده و هر روز ب یدیو فروش محصوالت تول دیتول یعنی

حقوق آنهم با خون دل خوردن و مطالبه مستمر  کیشرکت به گوش باشند هر ماه پرداخت  رانیو مد نیمسئول

حق مسلم خود  یکه هر ماه برا باشدیم فیقشر شر نیا تیبه منزلت و شخص نیکارگران نه تنها چاره درد که توه

 .دست به دامان شود

  .میزنیم ادیو دوباره حقوق خود را فر مییآ یم گریبار د فردا

 کباریدرد را  نیا یو دوا دهیما را شن یموظف هستند صدا یخرد و کالن استان رانیو مد نیو مسئول ندگانینما

 .چاره کنند شهیهم یبرا

 .روش مستمر محصوالت حق ماستو ف دیکارخانه و تول دیتمام خطوط تول یانداز راه
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 .حقوق معوق و به موقع ماهانه حقوق حق ماست پرداخت

و فروش محصوالتمان  دیتول ریدر مس یدر سنگ انداز یمن الوجوه سع یکه به هر وجه یادیو ا نیخائن ییشناسا

 .را دارند حق ماست

همه ما اثبات شد که تا خود ما دست به کار نشده و حقوق خود را  یمدت برا نیدر ا یو برادران گرام همکاران

 .دلسوزمان نخواهد بود چکسیه مینکن تیشرکت حما نیا انیو از وجود و ک میمطالبه نکن

 شیخود آسا یبا صدا یعده کم توانستند تنها رغمیبا همه وجود و عل یاز شرکت گروه مل یاندک مردان امروز

 .را صلب کنند تیمسئول یب نیو مسئول رانیمد

دادند  ادیرا به همگان  ییحقوق و دفاع از دارا یکه مطالبه گر ستیاهواز شاهد موج مردان یابانهایدوباره خ فردا

 یاز زن و مرد و پرسنل ادار یو تمام پرسنل شرکت گروه مل یمستلزم حضور همگان یخروش و مطالبه گر نیو ا

خواهد  یگروه مل دیتول نیو معاند نیپشت تمام مخالف مانیقدمها یکه با صدا داینه با فر نباری. اباشدیم یدیو تول

 .دیلرز

 

  گریکدیمجدد با  عتیب دیدوباره همه با هم جمع شده و پس از تجد فردا

  ٧:٣٠ساعت  

 .کرد میحرکت خواه یاستاندار یدرب کنترل زمان بسو از

 ساخت. میخواب است ، خواب را بر همه شما حرام خواه یبود. حاال که گروه مل میهمه ما آنجا خواه فردا

**** 

 

 نوامبر ١٣آبان  ٢٢

  . یبتی. چه خروش و چه هیشکوه و چه عظمت چه

و اثبات کردند که اگر  دندیخود را به رخ کش یاز عزم و مردانگ ییتنها گوشه ا یفوالد مردان گروه مل امروز

به  نیو مخالف نیو معاند تیمسئول یب نیپشت مسئول توانندیم شودیکه از حنجره ها خارج م ییبخواهند با تنها صدا

و زلزله  دیلرز یمردان شرکت گروه مل یپا ریز زرا بلرزانند. امروز اهوا یحرکت در آمدن چرخ صنعت گروه مل

اهواز چند روز ماندگار ذکر شود قطعا  خیو تار میرا تجربه کرد. اگر در تقو یو مردانگ رتیاز غ یشتریچند ر ییا

خود را  یرسا ی، امروز با جوشش و خروش خود صدا یاز آنها خواهد بود. برادران و همکاران گرام یکیامروز 

 .باشد دهیرسانده و چه بسا تا چند شب خواب از چشمانشان پر نیبه گوش مسئول
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 .زندیحرف اول را م یهنوز در شرکت گروه مل رتیغو  یمردانگ دیو سپاس ها نثارتان باد که نشان داد درودها

 .میبه گوش باشند ، ما تازه شروع کرد نیمسئول

*** 

 

 نوامبر ١4ابان  ٢٣

 یکپارچگیمثبت اتحاد و  جهیو نت یدوباره همت کارگران گروه مل

 یو قائم مقام و یغفور یعامل آقا ریمکرر پرسنل از مد یدرون شرکت و درخواست ها یاز ماه ها دوندگ پس

انجام شده  یها یریگیاوضاع شرکت و پ یبه مشکالت کارگران و شفاف ساز ییدر جهت پاسخگو یپهلوان یآقا

شدن کاسه صبر  زیپس از لبر الخرهنامبردگان مواجه شد با ییاعتنا یو ب یتوجه یکه صد البته با ب شانیتوسط ا

قائم  یپهلوان یها باالخره آقا ابانیموج اعتراض به خ نیو پس از انتقال ا یشرکت گروه مل فیو شر وریپرسنل غ

جز خاموش کردن خشم فوالد مردان  یخوزستان که هدف یونیرسانه ها و شبکه تلوز قیعامل از طر ریمقام مد

 ندهیماه آ  یمطالبات ط یحقوق پرداخت خواهد شد و مابق کیدارد که فردا یاعالم م کردیدنبال نم یگروه مل

  .شودیپرداخت م

  .خود ندارند یهیو بد یعیجز حق طب ییکه خواسته ا یخاموش نمودن خشم مردان یبرا یحقوق برا کی

 زندیالفش را م یپهلوان یکه آقا یحقوق نیاطالع هستند بدانند ا یشرکت ب یاز اوضاع درون ایو  دانندیکه نم آنان

ها و  پلمهیپرداخت شد و حاال نوبت فوق د پلمید ریو ز پلمیحقوق مرداد ماه است که به پرسنل د یدر واقع ما بق

عنوان  یرسانه عموم کیبعنوان پرداخت کامل حقوق آنهم در  یبیدر جهت عوام فر شانیکه ا باشدیکارشناسان م

 .کندیم

خواسته ماست.  نیتر ییمعوقه جز ی. پرداخت حقوق و بروز شدن حقوق هامیکنیو باز هم تکرار م میبود گفته

 : فوالد اهواز یصنعت یپرسنل شرکت گروه مل یو اصل یخواسته اساس

  بصورت مداوم و مستمر به شرکت هیورود مواد اول.١

  دیخطوط تول ازیمورد ن زاتیقطعات و تجه نیتام.٢

  تمام خطوط و فروش محصوالت یو راه انداز یسامانده .٣

که باعث شدند  یانتکاریکامل آن از عناصر خ یشرکت و پاک ساز طیفاسد و خائن از مح یادیکوتاه کردن ا.4

 .مرحله برسد نیشرکت به ا

 ماهانه حقوق پرسنل یمشخص هر ماه در جهت پرداخت ها خیتار نییتع نیپرداخت حقوق معوقه و همچن.٥

  .باشدیم
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در حال وزش  میصورت نس نیا ریبه خود گرفته و در غ ییدر اسرع وقت صورت اجرا دیفوق با یخواسته ها تمام

 میرا دوباره از نو خواه زیو بن کنده و همه چ خیرا از ب زیخواهد شد که همه چ یبه طوفان لیخشم کارگران تبد

 .ساخت

 .مییآ یمتحد و استوار،همه باهم،کنار هم،دوباره م  فردا

*** 

 

 د شدکرکس ها دوباره بلن یخنده کفتار و بالها یصدا

 ٢٠١٨نوامبر  ١۶ -٩٧آبان  ٢٥

مفت خور  واناتیح ری، سا زندیم نیقدرتمند را به زم وانیح کیو  کندیسلطان جنگل اقدام به شکار م ریگاه ش هر

 ی. معموال کفتار با صداکنندیاستفاده م ریش یشده و از پسمانده غذا داریمانند الشخور ها و کفتارها در اطرافش پد

شکار کار خودش بوده و بدان  نیا یی.گو کندیوجود م رازاب شیخنده مانندش و الشخور با تکان دادن بالها هیکر

  .بالدیم

که پس  رندیگیم جهیو نت کشندیزحمت م ییصادق است. عده ا ییا رهیزنج نیچن یاجتماع یها ستمیجامعه و س در

بلکه  دانندیم نفعیحاصله ذ جیمفت خورها ظاهر شده و به ابراز وجود پرداخته ، نه تنها خود را در نتا یریگ جهیاز نت

 .کنندیهم م یابراز نظر و گاها اعتراضات

فوالد اهواز انجام دادند ، کفتار صفتان و مفت  یصنعت یشرکت گروه مل رمردانیکه ش یریپس اعتراضات اخ در

نمودن پند و  راتیپشت اوهام خود پنهان شده و با خ کشندیم دکینر بودنش را  تنها یکه از مردانگ ییخورها

خناس خود در  یالنفس که قصد دارد با وسوسه ها فیقوم ضع نی. اکنندیم هیرا توج شیخو یوجود یاندرز ب

هشدار به تمام کفتار صفتان  نیآخر نیکند خوب گوش فرا دهد چون ا جادیصفوف مرصوص فوالد مردان رخنه ا

 یکه منته ییتمام راه ها ی، کارگران شرکت گروه مل دیجد رهیمد تیمدت و از بدو ورود هئ نیاست. در طول ا

و تجمع درون شرکت را امتحان  رانیگرفته تا پرسش و پاسخ با مد ییبایاز صبر و شک شدیبه تجمع و اعتراض نم

کارگر  یداشتند و صدا ییگوش شنوا نیاگر مسئول د،یرسیکارد به استخوان نم . اگردندینرس ییا  جهیکردند و به نت

 شیانتهارو بود که  شیپ یگریو راه و چاره د  دادندیاز خود نشان م یهمت مضاعف رانیاگر مد دند،یشنیرا م

 نروزهایکه ا. حال شدینم دهیکش ابانهایتجمعات به خ چگاهیو ه میرفتینبود حتما آن راه را م ابانهایتحصن در خ

،  دیزنیتحرکات م نیو اشتباه بودن ا یاست و شما دم از روشنفکر نیاهواز شاهد خروش مردان فوالد یها ابانیخ

 ریدر مقابل سا یصورت شما را به مرگ از شرمسار نیا ریغ در،  دیکن انیب دیدار یلیاعتراضات بد نیا یاگر برا

  .میکنیم هیهمکاران توص
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 یچیکرکس الشخور ق یدم کفتار خوش خنده و بالها نیاخطار بود و پس از ا نیآخر نیکه ا دیگوش باش به

 خواهد شد.

*** 

 

 نوامبر ١٧آبان  ٢۶

 میسم اهلل الرحمن الرحب

  ریخ یسالم و دعا با

فوالد اهواز بر همگان اثبات کرد که حرف و عمل  یصنعت یو ادامه حرکت کارگران شرکت گروه مل استمرار

حتما به آن جامه عمل خواهد پوشاند. خوب به  دهدیم ییو وعده ا زندیم یکارگر اگر حرف. ستیکیکارگر 

 نیپوچ ، که ا یو سخن یآناحساس  یشعارها نه از رو نیتک تک ا دیو مطمئن باش دیما گوش فرا ده یشعارها

مطالبات  افتنیکرد. در صورت تحقق ن میاست که حتما آنها را محقق خواه ییشعارها حرف دل و وعده و قولها

. پس منتظر میرا به شما داده بود امتیوعده ق دیکل خطوط تول یو راه انداز هیبر ورود مواد اول یبر حقمان مبن

 .گناهکاران رسوا خواهند شد امتیتر است و در روز ق کیبه شما نزد دیکنیاز آنچه فکر م امتیچرا که ق دیباش

 اتیبه گوش باشند که حضور در تجمعات در جهت نجات شرکت و حفظ ح یو پرسنل شرکت گروه مل همکاران

 نجایاستفاده کنند. ا ییخود بزنند و عده ا یاز وقت و زندگ ییعده ا ستی. قرار نستیآن بر همگان واجب و ضرور

   .میبده یبه کس مینان مفت ندار خورد،یخود م یهر کس نان از بازو

 ریو سرپرستان در جمع سا رانیکه اکثر مد میتان ، متاسفانه شاهد هستاز سرپرس یحضور تعداد محدود رغمیعل

در صورت  میدهیعده هشدار م نی. به ادانندیم نیریخود را تافته جدا بافته از سا ایهمکاران حاضر نشده و گو

 رانیافشا شده و همانطور که با مد یکی یکی نیبیو عدم حضور در تجمع همکاران ابتدا نام غائ بتیغ نیاستمرار ا

 یو سرپرست تیریمد زیو م یداشته باشند کرس نانیبرخورد نموده و اطم زیافراد ن نیبرخورد شد با ا قیخائن و ناال

  .دیکش میخواه شانیپا ریرا از ز

ا در شرکت ، اخبار مربوط به خواهران و برادران م دیشاهد هست یمجاز یکه در رسانه ها و شبکه ها همانگونه

امر نشانگر اتحاد  نیامر را به خود مشغول ساخته که ا نیتمام اخبار است و تمام مسئول نیهفت تپه صدر نش شکرین

آنها در تجمعات است. پرسنل شرکت گروه  یخانواده ها یپرسنل وحت یمجموعه و حضور حداکثر نیمستحکم ا

خود را محکم تر و رساتر از هر روز به گوش  امیپ زانیعز نیاز حرکت ا یبا تاس تواندیم زیفوالد اهواز ن یصنعت یمل

  .برساند نیمسئول
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. ستیو سرپرست و کارگر واجب و ضرور ریاز زن و مرد گرفته تا مد یحضور همگان میکنیآخر دوباره اعالم م در

 یرامبرخورد خواهد شد. در صورت امکان همکاران گ گرید یبه شکل نیبیدر صورت عدم حضور حتما با غائ

  .ندیتجمعات شرکت نما نیو در ا افتهیهمراه با خانواده حضور 

 .ابندیلطفا دوستان با لباس فرم حضور  میکنیم دیتاک دوباره

  ١٣٩٧/٠٨/٢٧ما فردا دوشنبه مورخ  وعده

 خوزستان یصبح درب استاندار ٨ ساعت

*** 

 

 موامبر ١٩آبان  ٢٨

 ی، زاده کارون و فرزند گروه مل، من از اهوازم

 یشنویرا از اراک م میو صدا کشمیدر هفت تپه نفس م

و درد شما را با تمام  شنومیشما را م یکه سالهاست صدا دیمن در هفت تپه و اراک ، بدان زیو همرزمان عز برادران

  .کنمیوجودم ، احساس م

  .زدم ادیگرسنه ام گرسنه هفت تپه را من هم فر یاراک را ، صدا یحق خواه ادیفر

 یشکریدستبند که دستان برادر ن یکرد. سرد یم نشست پوست کمر مرا زخم ییکه بر کمر برادر هپکو ییا انهیتاز

  ها و شالق ها چه شد؟ کیو ببندها و شل ریبگ نیو حاصل ا جهینت یکرد. ول یما را بست ، مچ دستان مرا زخم

 .میکه هرگز عزت نفس نداد هاتیه یول میداد دیشه یو حت ی، زخم میداد یزندان

در شمال ، غرب کشور  ای یهفت تپه ، در جنوب باش ای ی، در اراک باش یکارگر من در هر کجا که هست برادر

تو  یو همصدا بانیپشت یکارگر گروه مل ادیو فر یکارگر گروه مل یصدا یشرق آن، بدان که هرجا هست ای یباش

که در دست  یاندک امکانات نیباور داشته باش با هم یول ستمیدر کنارت ن یکیزیخواهد بود. اگر امروز بصورت ف

 .تو را رساتر خواهم کرد یرسا یکه شده صدا یدارم همراهت هستم و به هر شکل

 .ستندیشهر ن کی ایشرکت  کیکارگران متعلق به  گرید امروز

دوشادوش  یسخترا بر عهده دارد و در زمان  شیخو فهیبزرگ هستند که هرکدام وظ ییکارگران خانواده ا امروز

 نی، بلرزانند و با هم کنندیمفت تصور م ییکه حق کارگر را لقمه ا یو پشت به پشت هم خواهند بود تا پشت کسان

 . لقمه نفس از کالبدش ببرند

  خواهد یم یکس چه
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  میو تو ما نشو من

 باد رانیاش و خانه

*** 

 

 نوامبر ١٩آبان  ٢٨

 فشیقلم در توص یکه حت ییکه در صالبت فوالد را خجالت زده کردند. مردان خالق حماسه ا یدرود بر مردان

 .ناتوان است

خواب  ییلحظه ا یحرام نمود و اکنون برا رانیشما خواب بر چشم مسئوالن و مد یرا بشارت باد که صدا شما

 .دست به دامان شما شده اند یبدون کابوس کارگران گروه مل

و اگر متفاوت و  دیایب تواندیکارگران مطابقت دارد م یخبر اگر با خواسته ها نیر راه است. اد یآمد خبر خبر

 .ماست ، همان راه آمده را بازگردد یمتناقض از خواسته ها

شما به ستوه آمده  یستادگیکه حاال پس از دو هفته ا یو استان یکشور نیاز تهران و مسئول یاعزام تیهئ اکنون

 .خواسته ها و نظرات آنها شده اند دنیبا کارگران در جهت شن ییشده و درخواست جلسه ا میاند در برابر شما تسل

از خلف وعده پر خون است.  مانیپر و دلها دیاز وعده و وع مانیکه ، گوش ها مییبگو دیخواسته با نیپاسخ به ا در

  .دنیکه از ما گفتن بود و از شما نشن میدبار ذکر کر نیرا چند مانیخواسته ها

که تک  میشویشرکت م یرا ترک و راه ابانهایخ ی، تنها زمان میندار یحرف چیه چکسیکه ما با ه میداریم اعالم

 .باشد دهیما جامه عمل پوش یشما و خواسته ها یتک وعده ها

 .میداریاعالم م لیرا به شرح ذ مانیو اتمام حجت دوباره خواسته ها یآور ادی یبرا

 

  در کشور یموفق عمل نکردن بخش خصوص لیشرکت به دولت به دل یواگذار .١

 .به شرکت هیورود مستمر مواد اول .٢

 (.ستیقابل قبول نبوده و ن یزمان تیگونه محدود چیه)

 .بصورت همزمان و مستمر دیو شروع به کار تمام خطوط تول یراه انداز .٣

  مشکالت شرکت ییآزاد و خارج از بورس کاال تا زمان رفع نهافروش محصوالت بصورت  .4

را  یخود به شرکت گروه مل یو انتصاب اشخاص دلسوز و متعهد که تعهد و وفا یتیریاصالح در ساختار مد .٥

 یاثبات نموده باشند . خارج از هرگونه روابط و مصلحت
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  یکارگران شرکت گروه مل یمشکالت فراوان برا جادیفوالد و محاکمه آنان به جرم ا یایماف یمعرف .۶

 کارگران یشرکت و درخواستها یرامونیشرکت در خصوص مسائل پ رانیمد ییو پاسخگو یشفاف ساز .٧

 . مشخص در جهت پرداخت حقوق خیتار نییحساب تمام حقوق معوقه کارگران و تع هیتسو .٨

 .و دفاع از حقوق کارگران تیمستقل در جهت حما یکارگر یشورا لیتشک .٩

تجمعات کارگران  یملموس و واقع ییا جهینت افتیخواسته ها و در نیبه ا ییتا زمان پاسخگو رساندیاستحضار م به

 .حرکت مستمر خواهد بود نیادامه داشته و ا

  رساند میحضور بهم خواه یصبح درب استاندار ٨قبل ساعت  یهمچون روزها ٩٧/  ٨ /٢٩لذا فردا  

 .مییعمل نموده ا مانیبه وعده ها شهیما هم دیداشته باش ادی به

*** 

 

  میبسم اهلل الرحمن الرح

 نوامبر ٢١آبان  ٣٠

 ریخ یسالم و دعا با

ما  انیفوالد اهواز ، شهروندان و همشهر یصنعت یگروه مل میامروز کارگران شرکت عظ نیخروش موج سهمگ در

ند ، خواستار کوتاه شدن دستان آلوده به فساد از صنعت و اقتصاد . به ظلم نه گفتدندیهمصدا با کارگران خروش

  .کردند یاستان شدند و با فرزندان خود اعالم همبستگ

کرد . بر دست تک  انیشما کارگران ب یستادگیدر قبال زحمات و ا توانیاست که م ییکلمه ا نیتشکر کمتر امروز

 .میزنیکردند بوسه م یاعالم همدرد شیبا برادران خو یکه به هر شکل انیتک همشهر

در  کیبه  کیرا که  یمثبت جیو نتا دیرا بوضوح لمس کرد یکدستگیاتحاد و  جهی، نت یو همکاران گرام برادران

 کی.  ستیقدم باق کیمورد نظر فقط  جیبه نتا دنیو رس یروزی. تا پدیهست دنیدر حال د نهیحال وقوع است به ع

 .شود تهو فرادا برداش ییکه به تنها یقدم که قدم من و تو باشد نه قدم

  .و شهر اهواز خواهد بود یکارگران شرکت گروه مل یخیروز تار شنبه

 .میاست اگر ما ، ما بمان کینزد عادیم روز

،  رانیمکاران، مد. فلذا از همه هردیگیصورت نم یتجمع عتایبوده و طب لیفردا اکثر ادارات تعط نکهیتوجه به ا با

شرکت دعوت به  ندهیو آ ندهیتجمعات آ یبرا یزی، برنامه ر یسرپرستان و کارگران محترم در جهت همفکر

  .میتا در سالن اجتماعات  دور هم جمع آمده و به گفتگو و تبادل نظر بپرداز دیآ یعمل م
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خود را ارائه  شنهاداتیاظهار نظرات و پ توانندیآزاد و شورا بوده و همه دوستان و همکاران م بونیبصورت تر جلسه

 .دهند

 فوالد اهواز یصنعت یصبح سالن اجتماعات شرکت گروه مل ٩ساعت  ١٣٩٧/٠٩/٠١ما فردا پنج شنبه مورخ  وعده

*** 

 

  ریخ یسالم و دعا با

داشت  یآورد ، آنکه اندوه یبشر بود . نقاش ، مشقت و رنج انسان را بر بوم م ی، زبان تمام دردها هنرباز  رید از

  . خواند یداشت م ینواخت و آنکه دغدغه فکر ی، م

و مصلحت  اتیکه ماد یملجأ دردمندان هستند . در عصر نیحساس و پاک خود بهتر هیبا آن روح زین هنرمندان

ه صفات هنرمندان بودند ک نیکور و و کر و گنگ کرده ، تنها ا قتی، چشم ، گوش و زبان همگان را برحق ییجو

به  یچشم داشت چیه یخود را ب آغوشنفس نشدند و  یهوا میتسل یرا در خود پروراندند و لحظه ا یپاک انسان

 ییبایز اریخلق هنرها ، سرود بس نیاز ا یکی.  دندیآنان هنرها آفر تیقشر جامعه گشودند و درحما نیمظلومتر یرو

فوالد اهواز  یپاسداشت مبارزات حق طلبانه کارگران شرکت بزرگ گروه مل یهنرمندان برا نیا یاست که برخ

  . سرودند

داد که ما کارگران  میهنرمندان قول خواه نیکار قاصر است . تنها به ا نیاز وصف احساساتمان در قبال ا زبان

گشت که خوب  میآرام نخواه یبه تمام حقوق خود لحظه ا یابیفوالد اهواز تا دست یشرکت بزرگ گروه مل

 . شماست یبایاثر ز نیا داشتیتنها راه گرام نیا میدانیم

 

 فوالد

 !کارگر یتو ا یکارون کار تو

 قیحر نیموج تو خاموش باد ا به

 کشاورز و همرنج تو کنارت

 قیمعلم کنارت رف کنارت

 همرنج خود رنج خود را بگو به

 نیافسوس او رنج او را بب ز

 با اتحاد میشکوف یما م که



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 156

 نیدآفریام یواژه ها نیا در

 فوالد کار و ز فوالد جان ز

 کار و نان یداد آزاد بزن

 میا دهیگلونخل خشک یصدا

 و زمان نیزم خراشدیم صدا

 !قدرت ساز و کار بشر قدر

 ات اعتصابت سالح نهیس سپر

 یبردگ نیا دادیداد ب بزن

 به راه تیو پا ییرها شعارت

 که هر کارگر خراشدیم صدا

 خو نکرد یخود لحظه ا ریزنج به

 !انیری: که زنجخراشدیم صدا

 و نبرد و نبرد و نبرد نبرد

 دیام ینمانده صدا بهیغر

 ما را شناخت یقدم ها ابانیخ

 هر برگ خود مومن است یایرو به

 که در جان ماست یدیام نهال

 که در جان ماست یدیام نهال

 هر برگ خود مومن است یایرو به

 یدر خاک آزادگ شهیر بزن

 ممکن است نیقیبهتر  یایدن که

 

 فکور اریکام -

 



 
 

فوالد و هفت تپه چهیطبقه کارگر از در 157  

 ٢٠١٨نوامبر  ٢۶ -٩٧آذر  ٥

 .میهست خیتار یفوالد اهواز سازندگان واقع یصنعت یکارگران شرکت گروه مل ما

 یخال یدست ها نکهیا یعنی نیبر حذر داشت . ا یستادگیقانون سخن گفت و ما را از ا یبا زبان مجر ایماف امروز

که  ییتا دندان مسلح و مجهز به تمام امکانات را بشکند تا جا یایماف ویپر از اراده کارگران توانست شاخ د یول

  .مدافع حق مظلوم باشند به دفاع از ظالم گشوده شد دیقانون که با انیزبان سران مجر نباریا

از خواسته خود که همانا  یه هدف قدمب دنیو تا زمان رس میهست میکه زد یجان بر حرف یکه تا پا میداریاعالم م ما

کارگران  تیروز بروز جمع شیگشت. افزا میفوالد اهواز است باز نخواه یصنعت یدوباره شرکت گروه مل ایاح

 .و استقامت ما تیاست بر حقان یدییمعترض تا

 یو تالش ها تیفعال جهینت ینمانده و ان شااهلل بزود یبه هدف راه دنیکه تا رس میدهیهمه شما همکاران مژده م به

 .کرد دیو لمس خواه دهیخود را به چشم د

با  یندارد و کارگر مرگ را بر زندگ یسود چیو نه زندان ه دی، نه تهد میکنیو باز هم تکرار م میگفته بود قبال

 .دهدیم حیخفت ترج

  .دیاستفاده کن یگریاز حربه د ستیما کارساز ن دیتهد

 استان خوزستان یصبح درب استاندار ٨ساعت  ١٣٩٧/٠٩/٠۶ما فردا سه شنبه  وعده

*** 

 

 ٢١٠١٨نوامبر  ٣٠ – ٩٧آذر  ٩

 همکاران محترم هیخدمت کل ریخ یسالم و دعا با

  . میستیبه هدف در کنار هم با دنیراه و تا رس یتا انتها میاست و از ابتدا قرار گذاشت شیدر پ یراه

بر  یرشوه توسط همکاران گرفته تا پرداخت حقوق بصورت طبقه بند افتیاز تهمت در ییهر راه و حربه ا از

نه به  ییلحظه ا یاستفاده کردند ول رمانیدر مس یسنگ انداز یسد راهمان و برا یبرا ،یلیاساس مدرک تحص

 .میبه حق خود باز گشت یاز خواسته ها یو نه قدم میشک کرد مانیآرمان ها

 دیکن شانیخوابشان را پر تانیادهایو با فر دیابیشما دوباره حضور  خواهندیکه نم ی، آنان یو برادران گرام همکاران

ترفند خود که پرداخت حقوق است  نیاز آخر روزیامتحان کردند . د تانیمتفرق نمودن صفها یتمام راه ها را برا

و سنجش عزت نفس و جستند و فردا روز امتحان است. روز امتحان ما و شما ، روز امتحان تمام کارگران  یاری

 مییباطلشان صحه گذاشته ا یالهایخروشان کاسته شود بر خ تیجمع نیاز ا یاحترام به ذات آنان است. که اگر نفر
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و  ستین یدنیفهماند که کارگر خر میبه آنها خواه میابیگذشته با همه وجود حضور  یاگر همچون روزها ی، ول

 .گنجدینم یواحد پول چگونهیسنجش ه اریحقوق و دو حقوق بوده و در مع کیگرانبهاتر از  اریبسشرف کارگر 

واضح  مانی، خواسته ها میرسانی، دوباره به گوش همگان م می، همانطور که بارها اعالم کرده بود یگرام برادران

 : و مشخص است

  ورود مستمر شمش-

  تمام خطوط یراه انداز-

 فروش مستمر محصوالت-

 کارگران مهیحل مشکل ب-

 پرداخت به موقع و مستمر حقوق-

 

مسئوالن خرد و کالن  یدهایاز وعده و وع چکدامیخواسته ها جامعه عمل بر تن نکند ، به ه نیکه ا یزمان تا

 .کرد که آزموده را آزمودن خطاست میدلخوش نخواه

 .شد میامتحان خارج خواه نیز امردانه و سربلند ا نباریاست و ا یگروه مل یروز امتحان پس دادن مردان واقع فردا

***  

 

 دسامبر ١١آذر  ٢٠

 .که حق است یمردان ادیو فر یستادگیو دو روز ا یس

جمله خالصه  کیدر  شانیخواستند. تمام خواسته ها یزیخود چ ییکردند و نه اضافه بر دارا یخواه ادهیز نه

. کندیم دیو تمج نیآن را تحس یمیکه هر عقل سل یاست.  خواسته و درخواست دیو آنهم هم استمرار در تول شودیم

 ستیبگذارد ، آرمان کارگر هیو دل ما اناز ج دیتول نیا یباشد و در ازا دیکه هدفش فقط و فقط تول یکارگر

 دهیو ا یجهاد هیروح نیهستند که ا یافسوس کسان ی. ولافتیرا  لشیو بد لیمث توانیجهان نم یجا چیکه در ه

کارگر از تمام امکانات در دسترس  نیا یاز رشد و تعال یریجلوگ یو برا نندیبیرا به ضرر خود م یآل کارگر

حقوق  افتیارزشمند کارگران را تا حد در یوارونه آنچه هست نشان دهند. خواسته ها ار قتیتا حق کنندیاستفاده م

در خاموش نمودن  یترفند ها سع نینامند و با ا یدهند ، آنان را خرابکار و آشوبگر و اوباش م یارزش م لیتقل

 نیبدانند که ا رانیدسته از مد نیافراد و ا نی. اکنندیم دیدر تول ایاز حضور ماف نیخشم کارگران خشمگ یشعله ها

آن شعله ور  یبازداشت کارگران ، زبانه ها ای،  یتیو با هربار فشار امن ستینبوده و ن یخاموش شدن چگاهیشعله ه

 .ردیصنعت خوزستان را دارند در بر بگ دنیکش ریدر به ز یکه سع یه و چه بسا دامان کسانتر شد
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 نینبوده و مطمئنا اگر به هم یحرکت کاف نیا یبود ول یشمش به بخش دو امروز حرکت مثبت یها نیماش ورود

 یسو شمش ها برا کیبود. چرا که از  میباز هم شاهد تکرار تجمعات و اعتراضات خواه میده تیمقدار رضا

همچون کوثر را بدون مواد  ییا ادهالزم دارد و بخش آم یاماده ساز کماهیحدود  بایکه تقر افتهیاختصاص  یبخش

 نیورود ا نکهیورود مستمر شمش وجود ندارد و احتمال ا یبرا ینیتضم چیه گرید یرها نموده اند، از سو هیاول

 .است ادیز اریباشد بس یزمان و مقطع دیشمش ها تنها در جهت خر

 یریمنجر به بازداشتها و دستگ یبرابر شده و حت نیچند روزه  چند نیرا که در ا یتیامن یفشارها نیهمچن

فشارها و بازداشت ها باعث متشنج  نیا میداریو اعالم م میکنیهمکارانمان از درب منزاشان شده به شدت محکوم م

 .کندیموجود نم تیرام شدن وضعبه آ یکمک چیموجود شده و ه تیتر شدن وضع

نا معلوم را به  ییبه نقطه ا شانیاز درب منزلشان و انتقال ا یآل مهد ثمیم دیس یاخر بازداشت همکارمان اقا در

 .میهست شانیا عیسر ییشدت محکوم نموده و خواستار رها

را  مانیبه اهداف محکم تر و دلها دنیرس یرا برا مانیرا سست نخواهد کرد و قدمها مانیو ببندها پاها ریبگ نیا

 .قرص تر خواهد کرد

  استان خوزستان یصبح درب استاندار ٨ساعت  ١٣٩٧/٠٩/٢١شنبه 4ما فردا  وعده

 .میهست یآل مهد ثمیما م همه

*** 

 

 ٢٠١٨دسامبر  ١٢ -٩٧آذر  ٢١

 ها کنار کارگر حضور داشته و دارند یکه همواره در سخت یزانیبر برادران و عز سالم

حق و حقوق خود با  افتیو ذهاب که در طول اعتراضات با وجود عدم در ابیا یها سیو رانندگان سرو دوستان

 .دینکرد یو در رساندن کارگران هرگز کوتاه دیما همراه بود

که  یهر راه میدانیو م میدهی. به شما حق مدیکه از امشب قصد اعتصاب و عدم حضور در شرکت را دار میدیشن

  .رفت دیرا خواه شودیرفتن حقتان مبه گ یمنته

را تنها بگذارد  یگریاز ما د یکیو اگر  میگرفتار ، در طالطم طوفان با هم همسفر قیقا کیو شما هر دو در  ما

 .دینفر دوم به سالمت به ساحل نخواهد رس نایقی

اعتصاب  نیو ا اوردهین رانیبه مد یفشار چگونهیلحظات ه نیموقع و در ا نیاعتصاب شما در ا دیمطمئن باش برادران

گرفتن  یشده است. برا یفقط در جهت ضربه زدن به تجمعات کارگران و انشقاق صفوف برادران شما طراح

 نیبه حرف شما گوش فرا دهند ا رانیو مد دیانجام ده یاعتصاب دی. اگر قصد دار میحقتان ما هم در کنارتان هست
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از ترس  رانیصورت است که مد نیباشد فقط در ا دیممکن است که شرکت و خطوط در حال تول یفقط در زمان

عمل  نیا یفعل تیدر وضع یشما گوش خواهند داد. ول یبخاطر نبود کارگران به حرف ها دیخطوط تول دنیخواب

فوف و اتحاد کارگران ص خواهندیاست که م یو کسان رانیشما و به سود مد ارگرتنها به ضرر همکاران و برادران ک

 .باشد یبرود م نیاز ب

و مطمئن  دیو مناسب بکار بند نیو اعتصابات خود را در زمان مع دیفعال دست نگهدار میکن یاز شما خواهش م لذا

 .ستادیدر کنار شما خواهند ا زیامر کارگران ن نیدر ا دیباش

 .شودیوارد م یتفرقه از هر راه جادیا یباشد دشمن برا حواسمان

 *.ارسال کنند شانیرهایرانندگان مس یمتن فوق را برا یلطفا جهت اطالع رسان یهمکاران گرام*

***  

 

 دسامبر ١٣آذر  ٢٢

 یفوالد وریغ رادمردان

  .  دیدادیسر م یگروه مل یدر مقابل  فنا بتایوامص ادیکه شما ساعتها فر آنزمان

 ...دیدادیم هیهد ی، آگاه انیپرسشگرانه همشهر دگانیکه در مقابل د آنگاه

استان را به   نیمسئول یها یکرس ادتانیفر نیو با طن اوردهیرا  تاب ن یگروه مل میعظ یمرگ کارخانه  کهیزمان و

 ،  دیاوردیلرزه در م

  !خود بودند یمنفعت طلبانه برا یها یزنیمشغول را انهیآورده  ، موذ رونیوسواسان خناس باز سر از دخمه خود ب

 یها ینیریخود ،  به خود ش یبا شآن آدمفروشانه  یپرواز رانیخود نزد مد شیهمکاران آزاد اند بیبا تخر و

 ! ابلهانه مشغول بودند

 .. میخودفروخته هست یانسانها انتیکه همواره شاهد خ غایدر

 !؟میراند رونیو خفت  ب یتعهد را با خوار ی، طمعکار ، منفعت طلب و ب قیناال رانیکه مد دیبه چشم خود ند ایآ

 !؟ دیریعبرت بگ دیخواهینم

 . کرد می، قطع خواه شودیآنها نهاده م یپا یرا که جا ییکه پاها دیبدان

 .فتنه و چاپلوسان شود انهیآش یتا گروه مل  میدیما نجنگ 

، در  افتهیتقدس  فیکارگران جوانمرد و شر نی، که با عرق جب یگروه مل دیداد سکان  جد میاجازه نخواه هرگز

 !  دیگرا یو دورو  ، به نا پاک هیفروما یدستان انسانها
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  . دیجز آن  ندار یراه  دید دیخواه یکه بزود دیکن نیرا تمر یمردانگ 

  . ماندگار نخواهند بود تانی، که برا دیخود نباش یطنزآلوده  یاز حکم ها سرخوش

 ... کالم ساده تر در

 . دینکن بیپشت سر خود را تخر یها پل

 ! میکف  رودخانه ا یآب و ما سنگ ها   رانیکه مد دیمزدور نباش 

*** 

 

 دسامبر ١٧آذر  ٢۶

  یگرام همکاران

. منتقل کردند  ینامعلوم یبه جا شانینفر از همکارانمان را از درب خانه ها ازدهی، شب گذشته  یتیامن یروهاین

 ایمن الذله بر سر ماف هاتیه ادیبود ، فر ینصرنیهل من ناصر  ادیبود ، فر یعدالتخواه ادیکارگران تنها فر نیگناه ا

مشکالت ، بازداشت  نیا نیو بازخواست مسبب یریدستگ یجاب یتیامن یروهای. اما عکس العمل ن ریبود و ال غ

 نیناصر مظلوم یکه ادعا یهموطن از حکومت نیبرخورد با کارگران و مظلوم وهیش نیکارگران عدالت خواه بود . ا

 باشدرا هم داشته  یتیامن یدر سازمانها یقدرت امر و نه ا،یکه ماف میآن دار میجهان را دارد ، دور از انتظار است . ب

  . بتاستیکه وا مص

لقمه حالل  کیشرکت خود و  بدست آوردن  یایاح یکه برا یمردان کارگر ریو ترس انداختن در دل دل دلهره

ست . لذا هشدار  یناشدن رییتعب یخود ندارند ، خواب یبجز خدا یناصر چیو بدون ه یو دست خال دندیکفن پوش

 انیمظلومان و عدالتخواهان پا یریستگدرنگ همکاران کارگرمان را آزاد کرده و به د یهرچه زودتر و ب میده یم

  . دیده

  : افراد بازداشت شده یاسام

 (٧ اتیعب یمصطف (۶  یاحیس میکر (٥ یعلوان نیام (4  یاکبر یمرتض (٣  یزاویحو بیغر (٢  یمرع یسیع (١

  یحامد جودک (١١ یجعفر سبهان (١٠  یمسعود عفر (٩  یقنوات ثمیم (٨  یطارق خلف

*** 
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 دسامبر ١٧آذر  ٢۶

 یلیتکم /یفور

 *:رانیفوالد ا یصنعت یشب گذشته و امروز شرکت گروه مل یکارگران بازداشت یاسام*

 *:(کی)بخش  یفلز عیو صنا لگرد،مفتولیکارخانجات نورد م*

  یعلوان نیام -٢  انیاکبر یمرتض-١

 

 *:)بخش دو( رآهنیکارخانجات نورد ت*

 یطهماسب یمهد -۶ جنادله دیمج -٥ یمرئ یسیع -4  یجعفر سبحان -٣  یزاویحو بیغر -٢  یاحیس میکر-١

  احمد نور -٧ 

 *:)ذوب(یساز یکارخانه فوالد*

  یحامد جودک -٢  یقنوات ثمیم -١

 

 *:کارخانه نورد کوثر*

 یطارق خلف -١

 

 *:یکارخانه لوله ساز*

 یداود نیحس -۶ اتیعب یمصطف -٥ عقبا یعل -4  یلیکوروش اسماع -٣ نژاد یمسعود عفر -٢  یدریکاظم ح -١

 یعبدالرضا دست -١١ ییطباطبا بیدحبیس -١٠ محمد پورحسن -٩ یمحسن پهبان -٨ یمحسن بلوت -٧

 یجواد غالم -١۶ جوادپور یدعلیس -١٥ یاتمام یعل-١4 انیمیابراه اسری -١٣  یجاسم سفر رومز -١٢

 

 *یساز نیکارخانه ماش*

 یحافظ کنعان-١

*** 
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 دسامبر ١٨آذر  ٢٧

 :یگرام همکاران

برادرم رفت  یدر پا خار. برندیزندان بسر م یها لهیدر پشت م یشب است که برادرانمان به خاطر عدالتخواه دو

 .برادرم یخار درون قلب من فرو رفته نه پا ییمن دردش را با تمام وجود در قلبم احساس کردم. گو یول

تر از برادر  کینزد ی. برادرانمیسال است که برادر4 یول میکنیم یسال است که باهم زندگ ٢٠ کیما نزد همه

  .یتن

  .کنمیسلول را در منزل و کنار خانواده ام حس م یفلز دستبند و هوا یسرد

 .مانم یهرجا باشم با برادرم هستم و م من

 ، یو همکاران گرام دوستان

به همراه  ییو مدارک شناسا یحقوق شیهمکاران و برادرانمان لطفا همه دوستان ف یآزاد یبرا یآمادگ جهت

 . داشته باشند

 .باشد یم اطیو احت یاقداما صرفا جهت آمادگ نینشده و ا افتیدر یخبر قطع هنوز

**** 

 

 دسامبر ١٩آذر  ٢٨

 ملت نانیو افتخار آفر یسالم بر پوالد مردان گروه مل با

 یو دوستان گرام همکاران

 یاز چند و چون کار و وعده ها نیتام یکارگران و شورا روزیشما با حضور در جلسه د تیکه اکثر همانطور

 ندهیدو روز آ یکی یشد که ط نی، قرار بر ا دیکارگران مطلع شد یبرآورده شدن خواسته ها یبرا نیمسئول

  .و آغوش خانواده خود بازگردند رادرانبه جمع همکاران ، ب نیپوالد رمردانیش نیهمکاران ما از بند آزاد شده و ا

نفر از برادرانمان ، دادگاه اعالم نمود که ضمانت گروه  ٢١ یپس از حضور همکاران جهت ضمانت و آزاد امروز

، که خالف  یشرکت و کارگران گروه مل تیاعتبار نمودن نام و شخص یب یعنیعمل  نیباشد و ا ینم رفتهیپذ یمل

 یگروه مل میاعتبار به شرکت عظ نیمسئول ریباشد. چرا که قرار بود با تالش استاندار و سا یم نیعهد و وعده مسئول

 .دهدیواقع را نشان م نیدوستان خالف ا یظواهر امر و خلف وعده ها یباز گردد ول

درب دادگاه انقالب حضور  ییو مدارک شناسا ینیممهور کارگز یها شیبا ف میه همکاران درخواست دارهم از

 .ابندی
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 .بوده و هستند گریکدی اوریو  اری شهیهم یمردان گروه مل ریش

*** 

 

 دسامبر ٢١آذر  ٣٠

 سرد یها لهیم یلدایامسال ما  یلدای

 ادیروز فر ٣۶دو رگه و حنجره زخم خورده از  یصدا

  روز ٣۶روزانه به مدت  یرو ادهیپ لومتریک ٢٠ورم کرده از  یپاها

 روزه آفتاب اهواز ٣۶اشعه  یآفتاب سوخته از گرما یها صورت

 یبه سرد شانیزندگ قهیروز است که هر لحظه و هر دق 4از  شیچشم انتظار بازگشت سرپرست ، که ب یخانوادها

 .لداستی یو به طوالن

 .مقاومت است ٣۶ یروزها یلدایامسال،  یلدای

 .ادامه خواهد داد شانیما از شب در بند شدن برادرانمان آغاز و تا روز آزاد یلدای

 .فوالد اهواز است یصنعت یپوالد مردان شرکت گروه مل یلدایامسال ،  یلدای نیبلندتر

 میکنیم تتیدر بندم، حما همکار

 .گردد دیآزاد با ،یزندان کارگر

*** 

  

 میالرحبسم اهلل الرحمن 

 .دینام یمردیو پا رتیاستقامت و غ یآن را روزها توانیوجود دارد که م ١٣٩٧سال  میو شش روز در تقو یس

به  یاحقاق حق خود با دست خال یبرا رانیفوالد ا یصنعت یگروه مل فیکه کارگر زحمتکش و شر ییروزها

 .و ترک برداشت دیبخود لرز دادیظلم و ب یو خروشش ستون ها ادیآمد و از فر دانیم

از بقاء  انتیو شجاعت کارگر در حفظ و ص رتیگذاشتن اتحاد،انسجام،غ شیبه نما یبود برا یکه مجال ییروزها

 تیریدفاع از مظلوم و گسترش عدالت و مد یکه ادعا یکسان یبود برا یصنعت فوالدکشور و آزمون میغول عظ

 .آمدند رونیب اهیآزمون هم روس نیاز ا شهیشان گوش فلک را پُر کرده بود اما همچون هم یجهان
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وقفه مان نه تنها لرزه بر اندام فرصت طلبان و  یو خروش ب ادیو متحدمان و فر کپارچهیکه صفوف  میبالیبخود م ما

 یشان از دهان کسان یبار صدا نیبرافتد و ا نانیانداخت بلکه سبب شد تا پرده ها از چهره ا یائیمنفعت طلبان ماف

و کار و  دیتول یاز فضا تیحما یدر راستا بابستیشان م تیباشند و مسئول دگانیستمد یحام دیه باشود ک دهیشن

 .هستند استیقدرت و ثروت و س یباندها یتالش باشد اما صد افسوس که خود بازو

ما را خاموش  یو عدالت خواه یحق طلب ینفر از همکارانمان ، صدا 4٣خام خود با گروگان گرفتن   الیخ به

از خانه خود پا پس  انتیاز حراست و ص یفوالد ذره ا یصنعت یباطل که کارگر گروه مل الیخ یساختند اما زه

 .بکشد

 .میرا بلندتر ساز انیشما ییاست تا کوس رسوا یما فرصت یبرا ریاخ یروزها اتفاقات

 .میافشا کن شتریرا ب انیشما دیپل اتیّاست تا ن یما فرصت یبرا نیا

 .میتر ساز انیرا عر ایتان با ماف یو همدست بکارانیشما فر یاست تا چهره ها یما فرصت یبرا نیا

 .کرد میروز همه همکارانتان را آزاد خواه ٣ یال ٢ظرف  دیده انیاگر اعتراضات را پا دیدروغ گفت به

 .دیمواجه کرده ا یتیاز اتهامات امن یلیهمکاران در بند ما را با س نکیا اما

 کیبه  کیچمبره زده و  نیسرزم نیکه سالهاست بر ثروت و صنعت ا یآنان ای میرا به مخاطره انداخت یمل تیمنا ما

 کشانند؟ یم یلیو تعط یکشور را به نابود عیکارخانجات و صنا

به  انیبلند شود شما یاعتراض یصدا یو وقت خورندیکه حق ها م یآنان ای میرا به مخاطره انداخت یعموم تیامن ما

 د؟یدهیو پاسخ مطالبه گران را با سرکوب و بازداشت م دیشتابیشان م یاری

دست بر  یبازهم از حق طلب دینفر را هم دربند کن ٣٠٠٠اگر همه ما  یحت میندار یاز زندان هراس چکداممانیه

 .دیبهراس شتریاز رسوا شدن ب دیکه با دیشما هست نی. ا میدارینم

 میدانست یرا هم فرصت نیاما ا ستین یشما اعتماد بکارانهیپوچ و فر یکه هرگز به وعده ها میدانستیم یبخوب ما

سلب کرده  انیرا از بهانه جو زهایو دستاو میو حسن رفتارمان را همچون گذشته ثابت کن تیآنکه حسن ن یبرا

 .میباش

ا تَدْمِیرًا[ بدون :]وَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نهُّلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُترْفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیهْا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَ فهیشر هیبه مُرّ آ اکنون

زمان  نیدر کوتاه تر میکنیم دیزمان ؛ تأک نیکه درکوتاه تر میدهیهرگونه مماشات و مسامحه هشدار و انذار م

 یو ب یاتهامات واه یآزاد نموده و تمام یو شرط دیق چیه یرا ب رمانیهمه همکاران دربند و اس ستیبایممکن م

 .از پرونده ها رفع و برداشته شود شانیاساس نسبت داده شده به ا

 تیثیدفاع از ح یبرا دیدانیم یپس بخوب دیو عزم راسخ ما را آزموده و آن را لمس کرده ا تیّو بارها جد بارها

 .میبزن یدست به هر کار میخود و همکاران گرفتار در اسارتمان قادر
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 .همه خواهند سوخت نباریبنا بر سوختن است ا اگر

 

 گردد دیآزاد با یزندان کارگر

 اهلل فهو حسبه یعل توکلیمن  و

 

 دسامبر ٢4دیماه  ٣

 ریخ یو دعا باسالم

 ی؛ در آزاد یو غرض ورز یتوز نهیباک ییکه بر همگان ثابت شد مسئوالن ارشد استان و مسئوالن قضا اکنون

ما و  بیپشت پا زده و تنها قصد فر شهیخود مثل هم یو به همه وعده ها ندینمایم یهمکاران در اسارت ما کوتاه

با  نکیفوالد واجب است هم ا یمل گروه رتمندیکارگران شجاع و دلسوز و غ کیکایرا داشتند بر  یافکار عموم

 ریگیخود را از برادران مان اعالم و پ تیحضور مقابل دادگاه انقالب در کنار خانواده و فرزندان همکاران مان حما

 .میباش شانیا یآزاد

 .خروج همکاران وجود ندارد یبرا یممانعت چیاداره حراست ه یهمکار با

بود و اشک از چشمان خونبار فرزندان برادران و همکاران دربند  میدر مقابل دادگاه انقالب خواه گرید یساعت

 .بود میخواه شانیا یو چشم براه آزاد مییزدایخود م

*** 

 

 دسامبر ٢٥دیماه  4

 ریخ یسالم و دعا با

همکاران و  یستادگیو ا یریگیبا پ زمانیعز رمردانینفر از دل٧ ینامه آزاد رساندیهمکاران محترم م هیاطالع کل به

 دیمعظم شان صادر گرد یخانواده ها

در قنداق بود،شاهد حضور  یاصغر ها و طفل ها یعل ادیشاهد فر تشیکفا یشهر اهواز و خانه استاندار ب امروز

 .مردان در بند ظلم بود ریآن دل یو مردانگ ثاریا یپدران و مادران اسوه ها

فرزند،همسر و پدرانشان  یاست بر فراغ و دور یبرادرانمان مرهم یر خانواده هاشما همکاران محترم در کنا حضور

 ،یشرکت گروه مل میالسابق خانواده عظ یکما ف ی،برادریو اعالم همدرد

 :انیدر پا و
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 یکامل تمام یتا آزاد میداریاز برادرانمان،همچنان اعالم م گرید یتعداد یمجدد به مناسبت آزاد کیتبر با

کدام  چیبدقول که متأسفانه به ه نیداشت،و به مسئول میهمکاران محترم بازداشت شده مان،دست از تالش برنخواه

برداشته و در  نیننگ یباز نیاز ا م،دستیدهیم یهشدار جد گرینبوده و عمل نکردند،بار د بندیپا شانیاز گفته ها

 .در دستور کار خود قرار دهند برادرانمان اقدام عاجل را یتمام یاسرع وقت نسبت به آزاد

 میکارگر م،چونیتوانیم ما

 .گردد دیبا ،ازادیزندان کارگر

*** 

 

 دسامبر ٢٥دیماه  4

 میدست شما را خوانده ا ما

 انیو جهان رانیهمه مردم ا م،یزد ادیروز فر ٣٨ما  م،یشد ریسراز ابانهایکار و نان به خ یپوالد مردان فوالد برا ما

که هر روز در  اقتیل یو استاندار ب یمملکت نیکردند. اما مسئول یو با ما همدرد دندیما را شن یحق خواه یصدا

و خود را به  دیپاره شده ما را شن یآمده از حنجره ها بر یصدا  میدادیسر م یحق خواه ادیمقابل تختگاهش  فر

شب در مقابل چشمان همسران و فرزندان خردسالشان به  یها مهیما را ن ارانینفر از   4٣زد و دست آخر  دنینشن

 .دیکش ریبه زنج یا انهیطرز وحش

 نیتا ا کنندیم یوقت کش ارانمانی یآزاد یو هر روز با وعده پشت سر وعده برا گذردیروز از آن روز گران م ده

و چشمان بسته و   یفراداز جنس ان یحتیکرده باشند، نص یحتیاراده را به قول خودشان نص نیمردان پوالد وریغ

 .اساس یزدن اتهامات ب یبرا  یممنوع المالقات

. دیهست ایبلکه خود ماف ایما رو شده است شما نه پشت سر ماف یدست شما مدتهاست برا میدست شما را خوانده ا ما

و با چشمان بسته در  دیا دهیکش ریخواستن کار و نان به زنج یمردان فوالد  را برا وریکه غ دیهست یشما ستمگران

 .دیاساس به آنان هست یمشغول زدن اتهامات ب هایانفراد

 توانندیاند و مآورده ریاند ما را تنها در سر گردنه گفکر کرده بانشانیو دولت پشت دارهیسرما یایحضرات ماف اگر

 دیخودشان است متهم کنند با ستهیاتهامات که شا نیتر فیما را به کث فیزبان از کام ما در کشند و همکاران شر

بدانند ما  دیبا میخورده ا نینان عرق جب نیداغ و آتش یها ورهبدانند ما در مقابل ک دیبدانند سخت در اشتباهند با

کارخانه  یگریپس از د یکیاست که  یائیماف ستهیکه فقط و فقط شا یفیو اتهامات کث  میآهن یفرزندان گدازه ها

 نیزم رانیاز ملک گران ا یسوخته ا نیدادن زم لیکشانده و در صدد تحو یلیرا  به تعطکشور  یدیها و مراکز تول

 .است یبعد یبه نسلها
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دو سه نفر از  یروز یآزاد قیزمان از طر دی. شما با خردیدر حال سوء استفاده از صبر و طاقت ما هست شما

تا درس  دیاساس در هم شکن یو ب یفوالد را با زدن اتهامات واه رمردانیش نیرمردتریتا ش دیهمکارانمان در تالش

 .شود انیهمه ما فوالد یبرا یعبرت

 یآنها همان مردان ارانیفوالدند و ما  نیسرزم یاراده ها نیپوالد دیکه از ما گرفته ا یرانیاس دیو آگاه باش دیبدان اما

 انیچون شما ینامردمان یچنانچه صبر ما از نامرد دیو آگاه باش دیبدان میانداخت ایروز لرزه بر اندام ماف ٣٨که  میهست

و از گذاشتن سر در راه  عهد و  دینورد میاهواز را در هم خواه یابانهایخغرش کنان  گریبار د یشود بزود زیلبر

 .کرد مینخواه غیدر بندمان در ارانیبا  مانیپ

*** 

 

 دسامبر ٢٨دیماه  ٧

 " دیطرف ستمگر را گرفته ا دیبدان دیطرف هست یها ب یعدالت یاگر در ب "

 دیتوتو......از رهبران ضدآپارتا دزموند

 میبسم اهلل الرحمن الرح

تفاوت بوده و  یجامعه خود ب رامونیپ یدادهاینسبت به اتفاقات و رو تواندیشجاع ، آگاه و متعهد هرگز نم انسان

 .کند و دغدغه درد و رنج همنوع خود را نداشته باشد شهیسکوت پ

و هفت روز اعتراضات خود نه تنها از درد و مشکل خود  یفوالد در س یصنعت یما کارگران گروه مل کهیحال در

همه مظلومان و عدالت خواهان  یامان خود صدا یب ادیاستوار و فر یگره کرده و گام ها یبلکه با مشت ها میگفت

 .میبود

 میسخن گفت رانیاز همه کارگران ا ما

 میبود انیدانشجو ادیفر ما

 میدرد بازنشستگان و معلمان را بازگو کرد ما

 میبود رانیدرگلو خفته و بغض فروخورده ا یصدا ما

 میو پناه همه بود اوریما

 میپناه مانده ا یتنها و ب نکیا اما

 میاز سالمتشان باخبر باش یآنکه حت یهفت نفر از دالوران فوالد در بند و زندانند ب هنوز

 میو هفت روز زبان همه بود ی؛ ما س میو همدرد همه بود کیو هفت روز شر یس ما
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 میچیپ یاز درد و رنج اسارت همکارانمان بخود م ییتنها نیو در ا میتنها مانده ا نکیا اما

 ستین یداشتند هم خبر یو برادر تیو حما یو مردانگ رتیغ هیکه داع یاز همراهان یحت امروز

 .امروز بسان موش در سوراخ ها پنهان گشته اند پنداشتندیو خود را مردانِ مرد م کردندیسپر م نهیکه س یآنان

خوزستان  رتمندیو غ یهنرمند مردم یمرهم بود بر دل رنجورمان صدا یسکوت مرگبار تنها آنچه که قدر نیا در

 .صحنه رفت و از درد ما گفت یفوالد بررو یصنعت یه ملبود که با لباس کارگر گرو " یراحی یمهد"

 .کرد میاو را فراموش نخواه یو مردانگ رتیو هرگز غ مینهیرا ارج م شانیا یریپذ تیمسئول نیا ما

 .جبران مافات شود زنندیم دنیو نشن دنیروزها خود را به ند نیکه ا یکسان یاست تا از سو یشنبه بازهم فرصت فردا

 .میبگذار شیهمکارانمان به نما یآزاد یریگیها را با پ یها و برابر یاست تا دوباره برادر یشنبه بازهم فرصت فردا

 .ها تلخ و چشمان فرزندانشان اشکبار است تیو عدم حما یتفاوت یهمه ب نیبرادران دربندمان از ا یخانواده ها کام

 میدهیفردا را از دست نم فرصت

 .میداریبرادرانمان گام برم یآزاد یو دوشادوش هم برا میکنیها را فراموش م یکنار هم تلخ فردا

*** 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 ریخ یو دعا باسالم

و  خواهانیو همه آزاد شانیا یما؛خانواده ها یو خوشحال یدونفر از همکارانمان امروز باعث خرسند یآزاد 

 .دیگرد انیعدالت جو

است و همچنان همه تالش خود  یبرادران و همکارانمان به قوت خود باق هیبق تیما در مورد وضع یهنوز نگران اما

 .بست میآنها بکارخواه یدر آزاد عیتسر یرا برا

و هم اکنون  هیما ته زینسبت به ادامه بازداشت همکاران عز یفراخوان اعتراض رانیآزاد کارگران ا هیهمت اتحاد به

 .موجود در آن در دسترس همگان قرار دارد هیانیب یخوان و امضافرا نیبه ا وستنیپ یبرا

فراخوان رجوع کرده  نیموجود به ا طیخود و درک شرا یشگیهم یریپذ تیهمه همکاران با مسئول رودیم انتظار

 .ندیخود ارسال نما انیدوستان و همکاران و آشنا گرید یو ضمن درج مشخصات خود فرم نگار مربوطه را برا

 .همه همکاران و برادران دربند خود ییو رها یآزاد دیام به
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 اهلل فهو حسبه یعل توکلیمن  و

 فوالد اهواز یصنعت یگروه مل یکارگران زندان یآزاد یبرا نیکمپ

 گردند دیفوالد اهواز آزاد با یصنعت یگروه مل یکارگران زندان

گسترده  یفوالد اهواز  و بازداشتها یصنعت یبه منازل کارگران گروه مل یتیامن یروهایشبانه ن ورشیهفته از  سه

 .آنان گذشت و همچنان هفت نفر از آنان تحت بازداشت قرار دارند

 یرا به پادگان یمجتمع بزرگ صنعت نیفوالد اهواز، ا یصنعت یپس از سرکوب کارگران گروه مل ن،یبر ا عالوه

از کارگران در محل  یا که همراه با جمعکرده اند و روز سه شنبه گذشته محمدرضا نعمت پور ر لیتبد ینظام

اهواز(  ی)زندان مرکز بانیزندان ش بهو بالفاصله  ریخود شده بود دستگ یهمکاران زندان یشرکت خواهان آزاد

 .منتقل کردند

بودند.  رانیما کارگران و مردم ا یحق خواه ادیاهواز فر یابانهایروز در خ ٣٨فوالد  یصنعت یگروه مل کارگران

بستند که در طول  یحکومتگران ییایماف یهایساز یهفت تپه آب به النه خصوص شکریآنان و کارگران شرکت ن

کشانده و  یثروتمند را به فروپاش یخود اقتصاد کشور انهیرانگرایو یاستهایو س هایگذشته با غارتگر یدهه ها

 .فرو برده اند ریناپذ انیپا یرا در فقر و فالکت یخانواده کارگر ونهایلیم

 ینظام یروهایباکانه خود در برابر ن یب یهایروز با سخنران ٣٨فوالد اهواز  یصنعت یگروه مل یکارگر زندان هشت

 یها یآماج انتقامجوئ نکیدر هم شکستند و ا شیاز پ شیاختناق و سرکوب را ب یفضا ژه،یو گارد و یتیامن

  .قرار گرفته اند یو قضائ یتیامن  ینهادها

در گلو خفته  یادهایپرشور فر ندهیفوالد را نما یصنعت یگروه مل یهشت کارگر زندان ه،یانیب نیامضا کنندگان ا ما

همکاران در بندشان،  یآزاد یبرا یمجتمع بزرگ صنعت نیبا  فراخوان کارگران ا یو با اعالم همبستگ میدانیخود م

طارق  ،یدریکاظم ح ،یزاویحو میکر ،یخانیعل ادبهز ،یاحیس میو شرط  کر دیق یو ب یفور یخواهان  آزاد

در گروه  یتیو امن ینظام یدادن به فضا انیمحمد رضا نعمت پور و پا ،یقنوات یعل ثمیم ات،یعب یمصطف ،یخلف

 .میفوالد اهواز هست یصنعت یمل

*** 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 و پنج روز آزاد شدند. یمانده در بند اسارت پس از س یدوهمکار باق امروز

 .میگوئیم کیصبورشان و همگان تبر یها شان،خانوادهیسرافراز را به ا زیدو عز نیا یآزاد
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 جادیو ا یگسترده مردم یها تیهمکاران و حما یمداوم خانواده ها و برخ یها یریگیپ جهینت زانیعز نیا یآزاد

 بود. یالملل نیو ب یداخل یو کارگر یاجتماع عیوس یتیحما یکارزارها

 .میداریابراز م رانیفوالد ا یصنعت یهمه کارگران گروه مل یآزاد یبرا یموج همبستگ نیخود را از ا یقدردان ما

به خواسته  یابیکه تالش ما تنها در جهت دست میگذشته همواره اعالم کرد یشروع اعتراضات خود در سالها از

 .ستیپاسخ مطالبات ما ن یتیو امن ییقضا یها یو پرونده ساز یتیامن یمان بوده و برخوردها یصنف یها

و  دیفوالد نگرد یصنعت یکارگر گروه مل یو ارعاب هرگز مانع از حق طلب دیفشار،تهد یاستهایاعمال س نحالیباا

 .میاز آن خارج شد یو سربلند یروزیبا پ تیکه در نها میما کارگران بود نیشد ا جادیا مانیکه برا یدر هر بحران

به همان اندازه از توان و قدرت چپاولگران سفره  میکسب کرد یرهگذر هراندازه که قدرتمندانه دستاورد نیا در

 .میشکست کامل غارتگران را شاهد بود یموارد حت یو در برخ میکارگر کاست

 .میمکرر قرار گرفت یها یتوز نهیاست که امروز مورد غضب و ک لیدل نیهم به

بارها و بارها  شانیا یآزاد انیدر جر زیبازداشت همکاران سرافراز خود و ن انیرا در جر یریخشم و انتقام گ نیا ما

و معاش را طلب  یجز حق زندگ یزیکه چ یو سختکوش فیکارگر شر یاز آزاد یکه هرروز به بهانه ا میدید

 و اراده ما را خرد کنند. عزم آنخام خود در ادامه  الیتا بلکه به خ کردندیم ینکرده است خوددار

 :میداریاند اعالم م افتهی ییکه همه همکاران ما از اسارت رها اکنون

 کارگران به سرعت بسته شوند. هیشده عل لیتشک یتیامن یپرونده ها دیبا_

 خاتمه داده شود. ییو قضا یتیامن یو احضار کارگران به نهادها گردیبه پ ستیبایم_

 شود. یشرکت خوددار طیدر مح یتیامن یفضا جادیاز ادامه ا دیبا_

 وقفه تداوم داشته باشد. یب دیکارخانجات با دیو تول هیمواد اول نیتأم_

 گردد. نیتضم ستیبایپرداخت بموقع و هرماه حقوق و دستمزد م_

را حق  یمنظم و مستمر جلسات مجمع عموم ییبرپا نیمستقل و همچن ییو شورا یتشکل صنف کیما داشتن _

 .میآن را خواستار یخود دانسته و ضمانت اجرا

 یو گرام زیعز همکاران

گشته است؛امروز اگر  نیتأم یا هیاگر اندک مواد اول م؛امروزیهست دیخطوط تول یبرخ تیاگر شاهد فعال امروز

و بقاء شرکت گشوده شده است تنها و تنها  اتیو ادامه ح ندهیبه آ یدیپرداخت شده؛اگر امروز روزنه ام یحقوق

 تواندینم یفرد و نهاد و دستگاه چیو ه ودهتک تک ما کارگران ب ییو همصدا یکپارچگی،اتحاد،یستادگیدر گرو ا

 .دیدستاوردها را مصادره بمطلوب نما نیاز ا یذره ا
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از هرزمان  شیو ب میعتراضات هستاز مبارزه و حضور قدرتمندانه و مستمر خود در ا جهیاکنون در حال کسب نت ما

 .میقدرت باهم بودن و استقامت را باور کرده ا یگرید

که هنوز بدخواهان و فرصت طلبان  میدانیو م میتر و آگاه تر از قبل هست دهیاست اکنون ما آبد افتهین انیما پا مبارزه

 سازند. یخود را عمل انهیسودجو اتیهستند تا اهداف و ن یمترصد فرصت

 متعلق به ما و فرزندان و نسل بعد از ماست. رانیفوالد ا یصنعت یمل گروه

مطالبات خود  ریگیکرد و پ میمراقبت و حفاظت خواه میباز از همه آنچه که دار یو آگاهانه؛با چشمان ارانهیهوش

 بود میخواه

 

 اهلل فهو حسبه یعل توکلیمن  و

 

       Kargaran-insig 
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 !نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را آزاد کنید :معلمان انگلستانتحادیه ا

 

   !نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را آزاد کنید 

خانم کریس کیتس، دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان طی نامه اعتراضی ای که امروز بطور جداگانه برای علی  

خامنه ای، حسن روحانی و غالمعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل فرستاد، خواستار آزادی فوری و بدون قید 

 و شرط همه کارگران دستگیر شده در هفت تپه شد . 

 

 عالیجناب

به شدید ترین شکل ممکن، اعتراض خود را نسبت به اقدام  NASUWT نمایندگی از اتحادیه معلمان انگلستان به

مقامات دولت ایران در دستگیری و بازداشت کارگران اعتصابی و نگرانی شدید خود را در مورد گزارش بد 

 .رفتاری با دستگیر و بازداشت شدگان اعالم می دارم

 یافته انتقال نامعلوم مکانی به و شده دستگیر اخیرا تپه هفت نیشکر شرکت کارگران نمایندگان که یافتیم  ما اطالع

ارگران به قرار زیر است: اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، پویا بشمه، سعید منصوری ، جلیل احمدی، ک این اسامی. اند

 نیا، سالمات احمدی، صمیر فاضلی، حسن سید ، آزادی عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید 

همچنین اطالع یافتیم که سپیده غلیان ، خبرنگار، نیز جزو  .تمیمی خالد و خنیفر محمد سعدی، محمود کثیر، عماد

 .دستگیر شدگان است

 جمله از معلمان صنفی کانون رهبران با رفتاری بد به نسبت  افزون بر این، ما الزم می دانیم که اعتراض خود را

 .کنیم تکرار لنگرودی بهشتی محمود و عبدی اسماعیل

 

اتحادیه معلمان انگلستان از بیانیه های تشکل های کارگری در ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت 

 است، کرده محکوم قویا را اعتصابی کارگران علیه انتظامی نیروهای سوی از خشونت به توسل  نیشکرهفت تپه که

 .کند می حمایت
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 .اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه کارگران بازداشتی است

 فعالین کار، جهانی سازمان  ”کمیته آزادی انجمن“ما از شما می خواهیم که کمک نمایید تا طبق توصیه های 

 .شوند آزاد شده، بازداشت کارگری -ای اتحادیه

 .هستیمما منتظر اقدام شما در این مورد 

 کریس کیتس ، دبیر کل: با احترام

 

 

 

 ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ٢٠١٨نوامبر  ٢٠:ترجمه متن نامه
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 پشتیبانى سندیکاى س ژ ت از مبارزات کارگران هفت تپه

 

  !کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را آزاد کنید

است که کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه برای بدست آوردن حقوق اولیه خود از جمله بهبود شرایط  چندین سال

 حمایت در( ت.ژ.س)  کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه  .کاری و پرداخت دستمزدهای معوقه مبارزه میکنند

 تمامی وهمچنین شود نتامی آنها کارگری مطالبات که خواهد می مصرانه  آنها با همصدا و کارگران این از

  .گردند آزاد سیاسی زندانیان و شده بازداشت کارگران

شروع  ١٣٣٨مجتمع نیشکرهفت تپه که یکی از بزرگترین واحد های صنعتی دراستان خوزستان میباشد ، در سال  

به بهره برداری نمود . از سالها پیش کارگران این مجتمع با مشکالت متعددی چون ناامنی حرفه ای , عدم پرداخت 

 .حقوق ، از دست دادن مزایای کاری و اخراج از کار مواجه هستند

ود اعتصاب کرده آنها تا بحال چندین بار برای تغییر این مناسبات ناعادالنه و باز پس گرفتن حقوق از دست رفته خ

  .اند انداخته راه  اند و تجمعاتاعتراضی

آنها به یک اعتصاب کارگری مهم دست زدند و با مشارکت مردم چندین تظاهرات  ٢٠١٨نوامبر 4آخرین بار در  

 .دارد ادامه امروز تا که کردند سازماندهی شوش شهر در را  بزرگ

امنیتی دستگیر شدند که بعداً تعدادی از آنها آزاد شدند ولی کارگر توسط نیروهای  ١٨در پی این تظاهرات ،  

 .چهار نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند. با وجود این فشارها ، اعتراضات هنوز ادامه دارد

  : شرکت کنندگان در تظاهرا ت شعار میدادند که

 پذیرد نمی ذلت  کارگر می میرد

 زندان نه تهدید ما را به عقب بر می گرداند و نه

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

در شرایطی که رژیم تالش می کند مطالبات کارگران را نادیده بگیرد و با استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه آنانران 

 .را زیرفشار نگهدارد ؛ کارگران تالش میکنند که خواسته های خود را به گوش همگان برسانند



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 176

 : برای خروج از بحران کنونی پیشنهاد می کنند در این راستا، کارکنان دو راه حل

 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مدیریت شرکت را به عهده بگیرند و مستقال آنرا اداره کنند )خود مدیریتی -١

 .شرکت نیشکر هفت تپه دوباره ملی شود وآنگاه مدیریت آن به شورای کارگری واگذار شود -٢

 پشتیبانی تپه نیشکرهفت مجتمع کارگران های خواسته از مجدداً( ت.ژ.س)  کنفدراسیون عمومی کار در فرانسه 

 .میباشد زندانیان تمامی آزادی خواستار وشرطی قید هیچگونه بدون و کند می

 

 

 ٢٠١٨نوامبر ٢٧

 

 

 

 :لینک متن فرانسوی

https://www.cgt.fr/actualites/proche-orient/conditions-de-travail/liberez-les-

travailleurs-de-la-raffinerie-de-haft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cgt.fr/actualites/proche-orient/conditions-de-travail/liberez-les-travailleurs-de-la-raffinerie-de-haft
https://www.cgt.fr/actualites/proche-orient/conditions-de-travail/liberez-les-travailleurs-de-la-raffinerie-de-haft
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سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا به علی خامنه ای در  ۸۰نامه ی بیش از 

 مورد سرکوب کارگران و معلمان

 نامه

 اهلل سید علی خامنه ایآیت

 رهبر جمهوری اسالمی ایران

 دفتر رهبری

 تهران، ایران

  ٢٠١٨نوامبر ٢٩پاریس 

 

 آقای رهبر

را نسبت به وضعیت هشدار دهنده سندیکالیست ها در ایران جلب می  شما توجه  سازمان های امضا کنندن این نامه

 .کند

ما دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. مقامات حکومت ایران در طی هفته های اخیر بیوقفه 

 عدم و  گیزند گرانی به اعتراض در آمیز مسالمت تظاهرات برگزاری خاطر به  سندیکالیست ها و معلمان را

 .اند داده قرار آزار و اذیت مورد  معوقه ها حقوق پرداخت

اخیرا تعداد بسیاری سندیکالیست و معلم دستگیر شده، از کار اخراج شده و به زندان افکنده شده اند. آخرین نمونه 

حقوق و فساد کارخانه نیشکر هفت تپه است که کارگران بیش از دو هفته است که در اعترض به عدم دریافت 

 .مالی مدیران کارخانه در اعتصاب به سر می برند

عضو هیات رهبری سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی  ١٩نوامبر کلیه  ١٨در روز یکشنبه 

 .دستگیر می شوند  و محسن آرمند و هم چنین خانم سپیده قلیانی، خبرنگار گزارشگر اعتصاب،

 جعفرعظیم مددی، ابراهیم جمله از برند می بسر زندان در هم تعدادی و شده  ری هم محکومکارگران مبارز دیگ

محکوم  "خرابکاری اقتصادی" اتهام به همگی اینان. اعتصابی کارگران از زیادی تعداد با همراه نجاتی، علی زاده،

 .شده، از کار اخراج و زندانی شده اند
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معلم توسط مقامات حکومتی دستگیر شده و  ١٢نوامبر تاکنون دستکم  ١١به استناد شورای هماهنگی معلمان، از 

نفر دیگر جهت بازجویی احضار شده اند. هاشم خواستار یک عضو برجسته سندیکای معلمین مشهد در اول  ٣٠

در نوامبر در آن مکان نگهمیدارند.  ١١نوامبر دستگیر شده، سپس او را به یک بیمارستان روانی منتقل کرده و تا 

 .عضو سرشناس دیگر سندیکای معلمین در زندان بسر میبرند ٣حال حاضر 

تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند  .معلمان دیگری دستگیر و زندانی شده اند

مبارزان شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند. در حال حاضر تعداد بسیاری از  "محاکمه"دوباره 

عضو سندیکای معلمان به حبس های سنگین محکوم شده اند: از جمله: بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، عبدالرضا 

قنبری، محمد حبیبی، محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، 

 .فانه به این لیست محدود نمی شوندحسین رمضان پور و امید شاه محمدی. اسامی معلمان زندانی متاس

معاهده بین المللی در  ٨، هم چنین ماده (ICCPR) معاهده بین المللی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی ٢٢ماده 

ضامن حق ایجاد سندیکا و عضویت در سندیکا می   (PIDESC)یرابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یک عضو  .هر دو معاهده مذکور می باشدباشند، و دولت ایران امضا کننده 

سازمان جهانی کار، نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، به 

 .ویژه حق کارگران ایران در ایجاد تشکالت مستقل را مراعات نمی کند

که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط  ما لغو محکومیت های غیرعادالنه

همه فعاالن دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به 

 .خصوص اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیانی را خواستاریم

 با تقدیم احترامات

 

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil. 

Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol. 

Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France. 

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina. 

Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie. 

Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol. 

yndicat National Autonome des Personnels del’Administration Publique 

(SNAPAP) – Algérie. 

Batay Ouvriye – Haïti. 

Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie. 

Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – 

France. 
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Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol. 

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti 

(OGTHI) – Haïti. 

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie. 

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France. 

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne. 

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental. 

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque. 

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement 

(CNTS/FC) – Sénégal. 

Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte. 

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie. 

General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 

Red Solidaria de Trabajadores – Pérou. 

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger. 

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal. 

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador. 

Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol. 

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-

Bretagne. 

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne 

(CNE/CSC) – Belgique. 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario 

(SINALTRAINAL/CUT) – Colombie. 

Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale 

Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie. 

Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing 

Companies in the financial sector – Grèce. 

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine 

(SYNTRASEH) – Bénin  

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie. 
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti. 
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Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie. 
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie. 
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie. 

Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – 

Italie. 

Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali 

(SYTRAIL/UNTM) – Mali. 

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

(GIDA-IŞ/DISK) – Turquie. 

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal. 

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social 

(ANFACSS) – Panama. 

Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 

Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie. 

Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 

Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 

Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des 

postes (CUPW-STTP) – Canada. 

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse. 

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili. 

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte 

d’Ivoire. 

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre. 

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie. 

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse 

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne. 

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie. 

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse 

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB 

Bruxelles) – Belgique 

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
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Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia 

Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine 

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 

UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – 

Angleterre. 

Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW) 

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne. 

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France 

Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong. 

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France. 

No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie. 

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France 

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne. 

LabourNet Germany – Allemagne. 

Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie 

 

 

 

 

 :به رونوشت

 آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

 آقای صادق الیجانی، رئیس قوه قضائیه

 سفیر ایران در پاریس

------------------------------------------ 

 فرانسه –همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  : ترجمه و پخش از
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 های کارگریالمللی اتحادیهکنفدراسیون بین

 جهانیچهارمین کنگره 

 ٢٠١٨دسامبر  ٧-٢کپنهاک دانمارک 

 پیشنهاد قطعنامه اضطراری در باره ایران

 ارائه شده از سوی

 ) آلمان (LO) سوئد (LO) نروژ (CGIL) ایتالیا (CFDT) فرانسه (CGT) فرانسه (TUC) انگلستان

DGB) کانادا (CLC) 

بخش های مختلف وهمچنین دانشجویان از یک ماه پیش ایران یک موج اعتصابات سراسری و تظاهرات کارگران 

را بر علیه وضعیت اقتصادی فاجعه بار ،تشدید فقر ومهم ترسرکوب خشونت بارکارگران و رهبران انان مانند 

اسماعیل بخشی و علی نجاتی از سرمی گذراند.فقر،افسار گسیخته افزایش می یابد. تحریم های همه جانبه و فشرده 

تصاد ی را تشدید می کند واین کارگران هستند که هزینه آن را پرداخت می امریکا، ضعف مدیریت فالکت اق

 .کنند. مشاغل از دست می روند وفقرمزدی بیش از پیش شاغلین را در برمی گیرد

هر اعتصاب و هر مطالبه قانونی یک حرکت برعلیه امنیت ملی تلقی می شودوبادستگیری و اذیت وخشونت روبرو 

 . می شود

یون بین المللی اتحادیه های کارگری درکپنهاگ با همه کارگران ودانشجویان ایران اعالم کنگره کنفدراس

 .همبستگی می کند

ماسیاست ضد کارگری رژیم تهران را محکوم می کنیم، خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط همکارانمان هستیم 

 . ه قانونی آنان شناخته شوند،ما خواستاریم که تشکل های کارگری مستقل و شورای کارگران ،نمایند

ما اعالم می کنیم که تحریم ها باید متوفف شود ،حقوق کارگران و دیگرحقوق بشردر ایران رعایت شود،مابا 

های کارگری و فدارسیون جهانی اتحادیه ها همکاری خواهیم کرد با تا رعایت المللی اتحادیهکنفدراسیون بین

 .شودعدالت درباره کارگران ایران تضمین 

 ایران –ترجمه از پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 
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قطعنامه اضطراری کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با 

 کارگران و دانشجویان در ایران

 

دانشجویان قطعنامه اضطراری کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با کارگران و 

 .در ایران

کنگره خواستار آزادی کارگران بازداشتی از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و به رسمیت شناختن اتحادیه ها 

 .و شوراهای مستقل کارگری در ایران شده است

 ٧، برابر با ٩٧آذر  ١۶کنگره چهارم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی، امروز، جمعه 

، قطعنامه ای اضطراری در همبستگی با کارگران و دانشجویان در ایران تصویب کرد. این قطعنامه که ٢٠١٨دسامبر 

ران وحومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بدنبال تالشهای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ته

بطور مشترک توسط تی یو سی بریتانیا، ث ژ ت فرانسه، سی اف دی ت فرانسه، سی جی آی ال ایتالیا، ال نروژ، 

ال او سوئد، د گ ب آلمان و سی ال سی کانادا تدوین و در اختیار کنگره آی تی یو سی داده شد امروز توسط 

 .کشور را نمایندگی می کردند به تصویب رسید ١۶٣میلیون کارگر در  ٢٠٧که بیش از نمایندگان در کنگره 

این قطعنامه ضمن محکوم کردن سیاستهای ضد کارگری و سرکوب کارگران و دانشجویان توسط دولت ایران  

ت شناختن در ماه های اخیر، خواستار آزادی کارگران بازداشتی از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی و به رسمی

اتحادیه ها و شوراهای مستقل کارگری در ایران شده است. این قطعنامه سیاستهای ضد کارگری دولت ایران که 

به گسترش فقر و نابسامانی اقتصادی در ایران بطور گسترده دامن زده و نیز تحریم های اقتصادی آمریکا که به بدتر 

ده است. این قطعنامه همچنین خواهان همکاری آی تی شدن وضعیت کارگران منجر شده را به شدت محکوم کر

یو سی و فدراسیون های جهانی کارگری در حمایت از کارگران ایران شده است. متن قطعنامه به زودی منتشر 

 .خواهد شد

سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، مراتب قدردانی و سپاس فراوان خود را 

ندگان در کنگره آی تی یو سی و تشکیالت و اتحادیه های کارگری ای که این قطعنامه حمایتی را از شرکت کن

تدوین و ارائه کرده اند، اعالم میدارد. ما نیز در کنار و دوشادوش سایر تشکالت کارگری در ایران و جهان ضمن 

دی فوری و بی قید و شرط اسماعیل حمایت از مطالبات و اعتراضات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز خواهان آزا

 .بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان هستیم و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد
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 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 ٩٧آذر  ١۶جمعه 

 : ن شرکت واحدآدرس کانال تلگرام مورد تایید سندیکای کارگرا

t.me/vahedsndica 

 

 : آدرس سایت سندیکای کارگران شرکت واحد

www.vahedsyndica.com 

 

 :ارتباط با جی میل سندیکای کارگران شرکت واحد

vsyndica@gmail.com 

 

 :تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهآدرس کانال 

t.me/syndica_tape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vahedsyndica.com/
mailto:vsyndica@gmail.com
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 فوالد حمایت اتحادیه جهانی کارگران صنعتی از کارگران هفت تپه و

  

 از کارگران هفت تپه و فوالد 

 و تاکید بر آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

  (IndustriALL)اتحادیه جهانی کارگران صنعتی 

طی گزارشی که درباره اعتصابات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز منتشر کرده است به موج دستگیری ها در 

مطابق مشاهدات خاواده های اسماعیل بخشی و سپیده »موردکارگران هفت تپه پرداخته و منجمله گزارش کرده که 

انشجوی حاضر در میان تجمع کنندگان بوده قلیان، این دو تن که به ترتیب اولی نماینده کارگران ودومین فرد، د

در این گزارش همچنین از اعترضات دانشجویانحمایت شده «. است مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند

 .ست

در این گزارش به خصوصی سازی به ثمن بخث در این دو مجتمع تولیدی اشاره شده و همچنین دستیار دبیر کل 

اینگونه تالش های خشونت امیز و سرکوبگرانه « کمل اوزکان اعالم کردهاست که این اتحادیه جهانی کارگری 

برای شکستن اعتصاب کارگران برای حاکمیت ایران شرمساری به بار می آورد. کارگران برایدستمزدهای خود 

ان باید به اعتصاب میکنند و رهبران آنها با شجاعت در مقابل شکنجه رنج میکشند که از کارگران دفاع کنند. ایر

احترام  ٩٨و  ٨٧حقوق تشکالت کارگری و نیز مقاولهنامه های سازمان جهانی کار به ویزه دو مقاوله امه پایه ای 

بگذارد. فعاالن و نمایندگان کارگری باید بتوانند کارشان را انجام داده بدون اینکه موردتعقیب و سرکوب قرار 

 «.کالت مستقل کارگری خود را تشکیل دهندبگیرند و باید این حق را داشته باشند که تش

کشور مختلف در جهان  ١4٠قابل ذکر است که این تشکل کارگری جهانی، نمایندگی پنجاه میلیون کارگر را در 

 .به عهده دارد

 ترجمه، تلخیص و انتشار از : سندیکای کارگران هفت تپه
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تپه و فوالد و تاکید بر حمایت اتحادیه جهانی کارگران صنعتی از کارگران هفت 

 آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

 

، طی گزارشی که درباره اعتصابات کارگران هفت تپه و (IndustriALL) اتحادیه جهانی کارگران صنعتی

فوالد اهواز منتشر کرده است به موج دستگیری ها در مورد کارگران هفت تپه پرداخته و منجمله گزارش کرده 

بق مشاهدات خاواده های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، این دو تن که به ترتیب اولی نماینده کارگران و مطا"که 

. در "دومین فرد، دانشجوی حاضر در میان تجمع کنندگان بوده است مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند

 .این گزارش همچنین از اعترضات دانشجویان حمایت شده ست

یکای کارگران نیشکر هفت تپه، در این گزارش به خصوصی سازی به ثمن بخث در این دو مجتمع به گزارش سند

تولیدی اشاره شده و همچنین دستیار دبیر کل این اتحادیه جهانی کارگری کمل اوزکان اعالم کرده است که 

ایران شرمساری  اینگونه تالش های خشونت امیز و سرکوبگرانه برای شکستن اعتصاب کارگران برای حاکمیت"

به بار می آورد. کارگران برای دستمزدهای خود اعتصاب میکنند و رهبران آنها با شجاعت در مقابل شکنجه رنج 

میکشند که از کارگران دفاع کنند. ایران باید به حقوق تشکالت کارگری و نیز مقاوله نامه های سازمان جهانی 

احترام بگذارد. فعاالن و نمایندگان کارگری باید بتوانند کارشان را  ٩٨و  ٨٧کار به ویزه دو مقاوله امه پایه ای 

انجام داده بدون اینکه مورد تعقیب و سرکوب قرار بگیرند و باید این حق را داشته باشند که تشکالت مستقل 

 ".کارگری خود را تشکیل دهند

 

 ٢٠١٨دسامبر  ٨

 

 

 

 

کشور مختلف در جهان  ١4٠پنجاه میلیون کارگر را در  قابل ذکر است که این تشکل کارگری جهانی، نمایندگی

 .به عهده دارد



 
 

فوالد و هفت تپه چهیطبقه کارگر از در 187  

 

 

 

 

 

 اعتراض شدید کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان 

 به سرکوب کارگران فوالد اهواز

 

ضمن  ٢٠١٨دسامبر  ١۹( با انتشار بیانیه ای سرگشاده در تاریخ  TUCکنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ) 

اعالم همبستگی عمیق با کارگران فوالد اهواز و نیشکر هفت تپه، از دولت ایران خواسته است که پنج 

 خواست مشخص این کنگره  در همین رابطه را بطور فوری برآورده نماید.  ترجمه متن در زیر امده است: 

 

( اقدامات دولت ایران در سرکوب مستمر فعالین سندیکایی،  TUCکنگره اتحادیه های کارگری انگلستان ) 

 دانشجویان و دیگر فعالین در سراسر ایران را محکوم می کند. 

کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، همبستگی عمیق خود را با مبارزات کارگران مجتمع ملی فوالد اهواز و 

 مجتمع نیشکر هفت تپه برای رسیدن به خواست بر حق و مشروع شان اعالم می دارد. کارگران 

قصور کارفرما در عدم پرداخت ماهها  ما از اعتصاب نزدیک به شش هفته ای کارگران فوالد که در اعتراض به

 حقوق برپا شده است، حمایت می کنیم. 

با مالکان بخش خصوصی این مجتمع که به تعهد خود کارگران مجتمع ملی فوالد اهواز بیش از یک سال است که 

بازگشت کارخانه   در رساندن فعالیت مجتمع به ظرفیت کامل عمل نکرده اند، درگیری دارند. کارگران خواستار

 به بخش عمومی و سرمایه گذاری دراز مدت به منظور تضمین سود اوری و ادامه کاری مجتمع می باشند.

رابر این اعتصاب و اعتراض ها طبق معمول بی رحمانه بوده است. در ساعات اولیه روز واکنش مقامات ایران در ب

نفر از نمایندگان کارگران را  ٣١دسامبر نیروهای امنیتی به منازل بسیاری از کارگران هجوم بردند و  ١٧دوشنبه  

 دستگیر کردند. چند ساعت بعد، ده نفر دیگر از کارگران اعتصابی بازداشت شدند. 

عد از این اقدامات، کارگران اعتصابی مالقات با استاندار خوزستان را رد کردند و اعالم داشتند تا هنگامی که همه ب

 دستگیر شدگان آزاد نشوند، وارد هیچ مذاکره ای نخواهند شد. 
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خواسته های کارگران مجتمع فوالد اهواز و مجتمع نیشکر هفت تپه مبنی بر معکوس سازی موج خصوصی سازی 

ها  و کنترل تولید توسط کارگران، مورد حمایت بخش بزرگی از سندیکاها و تشکل های کارگری و سازمان های 

 سیاسی  و اجتماعی قرار گرفته و نیز حمایت فزاینده جامعه در ایران را به همراه داشته است. 

 هزیر را بطور فوری برآوردکنگره اتحادیه های کارگری انگلستان از مقامات ایران می خواهد که خواسته های 

 نمایند. 

 آزادی همه کارگران و فعالین سندیکایی از زندان؛ 

  پرداخت همه دستمزد های معوقه و پرداخت نشده ؛ 

  فراخواندن یگان های ضد شورش از کارخانه و اطراف آن و توقف همه تمهیدات دیگر که برای

 سرکوب کارگران اتخاذ شده است؛

  ایران با کارگران در مورد باز گرداندن کارخانه به بخش عمومی بر مبنای آغاز مذاکره جدی دولت

آنچه که در قانون اساسی در مورد شکست و قصور کارخانه های خصوصی شده پیش بینی گردیده 

 است؛

  دولت ایران، حقوق کارگری را مطابق با مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار،  شامل مقاوله

 به رسمیت بشناسد، احترام بگذارد و اجرایی کند.  ٩٨و  ٨٧نامه 

 

کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان، همراه با جنبش جهانی اتحادیه های کارگری از نزدیک موضوع را  

 پیگیری می کند.  

 

-wide-account-government-iranian-calls-https://www.tuc.org.uk/news/tuc

oppression-union-scale 

 

 ان در ایراناز اتحاد بین المللی در حمایت از کارگر رترجمه و باز تکثی

http://etehadbinalmelali.com/ak 

iran.org-www.workers 

iran.org-info@workers 

 

 

 

 

https://www.tuc.org.uk/news/tuc-calls-iranian-government-account-wide-scale-union-oppression
https://www.tuc.org.uk/news/tuc-calls-iranian-government-account-wide-scale-union-oppression
http://etehadbinalmelali.com/ak/
http://www.workers-iran.org/
mailto:info@workers-iran.org
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 حزب کمونیست کارگری کردستان

 

  

  

 حمایت از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپه در ایران

  

روز است که علیه حقوق های معوقه  ١4کارگران تولیدی نیشکر هفت تپه در استان خوزستان در ایران به مدت 

روز است این کارگران اعتصابی جلوی فرمانداری شهرستان شوش برای  ۶خود دست به اعتصاب زده اند و حدود 

 تحت فشار قرار دادن این اداره تجمع کرده اند.

اداره   در جلو ٬کارگران هر روز در محل کار خود حضور پیدا میکنند و بعد از انجام تدارکات خود در کارخانه 

ن شهر در حمایت از اعتصاب کارگران هفته تپه داده فرمانداری آن شهر تجمع میکنند. طبق قراری که مردم ای

امروز قرار بود در جلوی اداره فرمانداری این شهر دوش به دوش کارگران دست به اعتراض بزنند  ٬گذاشته بودند

صدها پلیس ضد شورش را به این شهر اعزام کرده است و  ٬اما از شب گذشته حکومت بورژوازی اسالمی ایران

کارخانه نیشکر هفته تپه را به محاصره درآورده اند تا از حضور کارگرانی که روزانه از کارخانه  صبح امروز اطراف

دو نفر از رهبران این کارگران به نامهای   به محل فرمانداری مراجعه میکنند جلوگیری به عمل آورند و همزمان نیز

بر در آن جا حضور داشت دستگیر کرده آرمند به همراه یک خبرنگار که برای تهیه خ  اسماعیل بخشی و مسلم

شیوه ای که جمهوری اسالمی ایران از طریق ایجاد رعب و وحشت میخواهد کارگران معترض و مردم این  ٬اند

 شهر را به سکوت وا دارد و سرکوبشان کند.

اما این  ٬ترژیم اسالمی چند تن از رهبران و فعالین کارگری دیگر را نیز دستگیر کرده اس ٬طبق آخرین اخبار 

اقدام تهدید آمیز نه تنها کارگران را مرعوب نکرده بلکه موج نارضایتی و حمایت از کارگران اعتصابی) هفت تپه( 

شدت بیشتری به خود گرفته است. کارگران کارخانه فوالد اهواز که انها نیز مدتی است در وضعیت اعتراضی بسر 

عالم نموده اند و چندین تشکل و سندیکای دیگر به این حمایت حمایت خود را از کارگران )هفت تپه( ا ٬میبرند

دانشجویان و معلمان و مردم این شهرستان نیز  ٬و پشتیبانی پیوسته اند. شایان ذکر است که به غیر از کارگران

ت کارگران نشان داده اند و در اعتراضات این کارگران مشارک  پشتیبانی بی دریغ خود را از خواست و اراده این

 میکنند.

سندیکای مستقل خود را دارند. اما مدتی است که رهبران کارگران بخصوص اسماعیل بخشی  ٬کارگران هفت تپه 

بحث مجمع عمومی و ایجاد شورای کارگران هفت تپه را اعالم نموده است.  ٬که سخنگوی این اعتصابات میباشد

و علیه بی   کارگران هفت تپه دارای یک تاریخ به نسبت طوالنی از مبارزه در جهت خواست و مطالبات خود

حقوقی و محروم شدن از حقوق خود از طرف صاحبکار و دولت میباشند. رژیم جمهوری اسالمی از گسترش و 
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به وحشت افتاده است به همین دلیل به هر شیوه ای برای سرکوب و مرعوب   ال شدن این اعتراضات کارگریرادیک

 کردن چنگ میزند.

همراه با اعالم پشتیبانی خود از خواسته های کارگران هفت تپه و  ٬از حزب کمونیست کارگری کردستان ٬ما 

فعالین کارگری هفت تپه را به شدت محکوم میکنیم دستگیر کردن رهبران و  ٬همچنین حمایت از اعتراضات شان

و باید رژیم بورژوازی اسالمی ایران فورا دستگیرشدگان را آزاد کند و یگان ضد شورش و هر نیروی سرکوبگر 

و موفقیت کارگران هفت تپه   را از اطراف محل تجمع کارگران معترض و محیط کارشان متفرق بکند . پیروزی

ی و حمایت کارگران تولیدی و شهرهای دیگر و تمام مردم معترض و آزادیخواه ایران. منوط است به پشتیبان

یک نمونه امید بخش است و بایست به  ٬پشتیبانی کارگران کارخانه فوالد اهواز و چند تشکل و سندیکای دیگر

 جاهای دیگر نیز گسترش یابد. ما منتظر پیروزی شما هستیم.

  
 هفت تپه!پیروز باد اعتراضات کارگران 

 زنده باد اتحاد بین المللی کارگران!

  

 

 حزب کمونیست کارگری کردستان

٢٠١٨ نوامبر١٨  
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کشور دانمارک، به  )اتحاد سرخ و سبز(Enhedslistenنامه بخش کارگری حزب 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کپنهاک در اعتراض به دستگیری کارگران نیشکر 

 هفت تپه

 کارگران زندانی نیشکر هفت تپه را آزاد کنید

 زنده باد کارگران، سرنگون باد ستمگران

 جمله از شوش شهر در تپه هفت نیشکر کارخانه کارگران نمایندگان و نفر از فعاالن  ١٨نوامبر حداقل  ١٨دیروز 

 .شدند دستگیر تظاهرات طی در کارگران برجسته نماینده بخشی اسماعیل

ماه  4اعتصاب کارگران کارخانه علیه شرائط بد کاری، مدیریت ناکارآمد و فاسد و عدم پرداخت حقوق در 

 .نوامبر وارد شانزدهمین روز می شود ١٩گذشته، امروز 

 .کارگران هم چنین با خصوصی شدن کارخانه که منجر به بدتر شدن شرائط کاری آن هاشده، اعتراض دارند

 .سازمان جهانی کار می باشد ٩٨حق تشکل هستند که جزء حقوق بشر و مقاوله نامه آن ها هم چنین خواهان 

سبز خواهان آزادی کارگران دستگیرشده از جمله اسماعیل  -ما فعاالن اتحادیه ای عضو حزب اتحاد سرخ

 بخشی، جلیل احمدی، سعید منصوری، عظیم سرخه، مهدی داوودی ، سید حسن فاضلی، عماد کثیر، مسلم آرمند

 .هستیم..…و

 

 با احترام

 توربن کنراد

 ٢٠١٨نوامبر  ١٩
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 بیانیۀ همبستگی کارگران صنایع فوالد آرژانتین و

 کاران بولیوی با کارگران فوالد اهوازمعدن

 

انتهای تورم و رکود و فقر و نابرابری، ضربة شدیدی بر زندگی عنوان چرخة بیداری جمهوری اسالمی بهسرمایه

هایشان در سراسر کشور وارد آورده است. روزی نیست که بدون اعتراض و گردهمایی کارگر و خانواده هامیلیون

هایی که تنها یک پاسخ از سوی هایشان سپری شود؛ خواستهترین خواستهو اعتصاب کارگری بابت ابتدایی

 !گیرند: سرکوبحکومت می

در شوش با خواست پرداخت حقوق « نیشکر هفت تپهکشت و صنعت »اوایل ماه نوامبر امسال کارگر شرکت 

معوقه و علیه فساد مالکان خصوصی مجموعه دست به اعتصاب و تجمع در مقابل دفتر فرمانداری زدند. یکی از 

کنندگان خلع ید از بخش خصوصی و مدیریت کارخانه تحت نظارت تشکل مستقل و مطالبات اصلی اعتصاب

 .بود« کارگران هفت تپه شورای»ها یعنی جدیدالتأسیس آن

)با فاصلة تنها یک ساعت از شهر شوش( دست به « گروه ملی فوالد اهواز»تنها چند روز بعد کارگران 

روز به طول انجامید. کارگران معترض خواهان دریافت حقوق  4٠زدند که قریب به  اعتصاب و تجمعات خیابانی

 .ن بازگشت مالکیت شرکت به بخش دولتی بودندمعوقه، ازسرگیری تولید، تأمین مواد خام و همچنی

پاسخ حکومت ایران در هر دو مورد به روال همیشه چیزی نبود جز سرکوب سخت و افزایش فشارهای 

 .امنیتی

تن از کارگران اعتصابی هفت تپه پس از چند هفته تظاهرات بازداشت و نهایتاً آزاد شدند. هرچند یکی  ٢٠تقریباً 

ای با خوراندن اجباری داروهای ها به طرز وحشیانهبنا به گزارش «اسماعیل بخشی»ی به نام از نمایندگان کارگر

ها در زندان شکنجه شده بود. او تا چندین روز پس از آزادی به خاطر ضایعات گردان و شوک برقی به بیضهروان

 .روانی ناشی از شکنجه قادر به تکلم نبود

بر نیروهای امنیتی به منازل بسیاری از کارگران اعتصابی گروه ملی در دسام ١٧در ساعت اولیه روز دوشنبه 

ها و پرداخت تن رسید. پس از تجمع اعتراضی خانواده 4٢ها ظرف چند روز به اهواز یورش بردند. دامنة بازداشتی

 .تن از کارگران در بازداشت هستند ٧های سنگین برخی آزاد شدند. گرچه هنوز وثیقه
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هایی با همان شکنجه «کریم سیاحی»ترین کارگران معترض فوالد اهواز نظیر دارد که جسور این ترس وجود

 .رو شده باشند که اسماعیل بخشی تجربه کرده بودروبه

هایی که به های مترقی سراسر جهان و همة آنها و جنبشها، تشکلبنابراین ما از تمام کارگران، اتحادیه

خواهیم که کنار کارگران هفت تپه و گروه ملی فوالد بایستند و دربارۀ مبارزات می عدالت و آزادی اعتقاد دارند

چون و چرای کارگران هایی باشد که به خاطر مبارزه با ستم و دفاع از حقوق بیصدای آن .رسانی کنندآنان اطالع

 .در بند هستند

 !یک طبقه کارگر بین المللی: یک مبارزه

 :امضا کنندگان

  شرکت فوالد ارسلور میتالکارگران 

 آرژانتین–سانتا ف -گوتا )قطره( بولتین خبری کارگران صنایع فوالد شهر ویال کانستیتوسیون 

 آرژانتین -آیرس بوینس نیکالس، سانتا –سیدرار  -کارگران شرکت فوالد ترنیوم 

 

 بولیوی -گروهی از کارگران معدن از شهر هوانونی
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 !ایستیمکارگران رزمنده و بپاخاسته ایران میدر کنار 

 

ترین حقوق موج اعتراضات و اعتصابات کارگری سرتاسر ایران را فرا گرفته است، زحمتکشان برای کسب ابتدایی

به « والیت فقیه»آشام مذهبی را به وحشت انداخته اند. سردمداران خون و خیانت ها ریخته جمهوری خونبه جاده

ها کارگر مبارز و همیشگی خود، به سرکوب هر صدای مخالف با غل و زنجیر متوسل شده و دهروش استبدادی 

 های قرون وسطی برده اند.فعال اجتماعی را دستگیر و زیر شکنجه

ای ـ روحانی هاست که تحت سایه دار و زندان رژیم جنایتکار خامنهستیز ایران از سالالبته مردم شریف و ستم

شیانه، با اعتراضات عظیم و پرخروش خود بر جمهوری منفور اسالمی خط بطالن کشیده اند. علیرغم سرکوب وح

تپه و جات نیشکر هفتهای گسترده کارگران کارخانهطی نزدیک به سه ماه اخیر اعتصابات سراسری و راهپیمایی

 یش گذاشته است.شرکت فوالد در خوزستان، بار دیگر روحیه رزمندگی و جسارت کارگران ایران را به نما

تپه بیش از هفت هزار کارگر دایمی و فصلی مصروف کار اند، اینان دو سال پیش، بعد از در کارخانه نیشکر هفت

داری آخوندی له شده و دیگر های خصوصی شدیدتر از قبل زیر چرخ سرمایهواگذاری کارخانه به شرکت

های مردمی ماه جدی، این کارگران در با خیزش هاست از دستمزد آنان خبری نیست. یک سال قبل همزمانماه

فرسای کار و پرداخت نشدن حقوق شان، راهپیمایی نمودند که بعد از چند روز خاتمه اعتراض بر شرایط طاقت

دست به اعتصاب زدند، در « مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر!»تر با شعار یافت. در عقرب امسال اما بار دیگر قاطع

«. نه تهدید نه زندان این بار اثر ندارد!»دیگر خود با صراحت به جمهوری خونخوار اعالم کردند:  یکی از شعارهای

 شود.تر میهای آنان سیاسینمایند و شعارها و خواستهآنان با زنان و کودکان شان مشترک راهپیمایی می

شود دستمزد دریافت به یکسال میباالتر از چهار هزار کارگر از شرکت فوالد ایران در خوزستان نیز که نزدیک 

برند. زنان و محصالن هم در همبستگی هاست که در اعتصاب بسر مینکرده اند و کارد به استخوان شان رسیده، ماه

در یک یورش شبانه پانزده تن از فعاالن کارگر را دستگیر و زندانی  با کارگران، با آنان پیوسته اند. جالدان بسیجی

 کردند.

های اقتصادی را به گردن عوامل پیشه ایران همانند هر رژیم فاشیست دیگر دلیل تمامی مشکالت و بحرانرژیم ستم

های های نجومی مهرهکنند تا رد پای سیاست های ارتجاعی و غارتگریدست چندم و بیرونی انداخته تالش می

ر کارگران آگاه ایران پی برده اند که ها به سیاهروزی را پنهان سازد. اما دیگاصلی رژیم در کشانیده شدن توده

مسبب اصلی فقر و دربدری آنان در درجه اول حاکمان فاسد رژیم ضدمردمی و جنایتکار اسالمیست. آنان به 
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دانند که دست دولت و آنان می«. دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست!»دهند که درستی شعار می

 «دولت، مختلص، پیوند تان مبارک!»دهند: نا شعار میدار در یک کاسه است بمفسدان سرمایه

های اقتصادی امریکای جهانخوار را که ناشی از بازی موش و بر ایران بار سنگین تحریمدر حالی که طبقات ستم

کشند، دولت تیوکراتیک ایران نوکران و سرسپردگانش چه در های هستوی ایران است، بر دوش میپشک برنامه

ها دالر های هشتگانه و امروز طالبان ددمنش را حمایت نموده و میلیونو چه در افغانستان، قبال تنظیمسوریه و یمن 

کند. کارگران همچنان چهره کثیف و تجاوزگر رژیم های تروریستی و وحشی میرا صرف تجهیز و تسلیح گروه

 «.سوریه را رها کن فکری به حال ما کن!»را افشا نموده فریاد زدند: 

های کارگری را دستگیر نمود که در این میان اسماعیل بخشی و م در یک اقدام نوزده تن از رهبران اتحادیهرژی

کند. اسماعیل بخشی در زندان نگه داشته و شکنجه می« امنیتی»مسلم آزمند از فعاالن و رهبران سندیکا را به اتهام 

فشار قرار گرفت که آنرا انکار نماید اما او در نامه اش را بازگو نموده بود تحت شدن وحشیانهکه جریان شکنجه

ای عقب نشینی ای وزیر اطالعات را به مناظره در برنامه زنده تلویزیونی فراخوانده از موضع خود ذرهسرگشاده

قوس هم از منزلش ربوده شد و حاال  ٧تپه در های کارگران نیشکر هفتنکرد. علی نجاتی عضو برجسته سندیکا

 کند.های وحشیانه رژیم در کنار سایر رزمندگان مقاومت میتحت شکنجه

تپه که در بند جالد رژیم جمهوری اسالمی بسر اسماعیل بخشی رهبر اعتصابات کارگری شرکت نیشکر هفت

 .بردمی

ای دیگر ایران هم سرایت نموده است. رژیم موج اعتراضات کارگران تنها مختص به خوزستان نماند بلکه به شهره

نگار باوجدان را که صدای معترضان را انعکاس دادند، دستگیر و تحت فشار فعال مدنی و روزنامه ها کارگر،ده

 گرفته است.

بخش مبارزان و نیروهای دموکراتیک در های زنان و مردان مبارز ایران دایما سرمشق و الهاممقاومت و دلیری

های درخشان راه آزادی و برابری تان بوده است. ما همواره همبستگی و حمایت قلبی خود را با این ستارهافغانس

ابراز داشته ایم. ما درحالی که دفاع از خون فرزندان صدیق و شجاع ایران چون فرزاد کمانگر، ستار بهشتی، ندا 

فر، سینا قنبری، وحید وینده، مجید کاووسیآغا سلطان، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، شاهرخ زمانی، جعفر پ

دانیم، نفرت و انزجار عمیق خود را ی ضروری خود میها انقالبی دیگر را وظیفهحیدری، رامین حسین پناهی و ده

پرور ایران در افغانستان؛ محقق، خلیلی، اکبری، اسماعیل، قانونی، عطا محمد... و نثار دستپرودگان رژیم جنایت

 نماییم.ای فرهنگی نظیر رهنوردزریاب، کاظم کاظمی، عسکر موسوی، حسین فخری...، میه«واواکی»

 درود بر کارگران انقالبی ایران!

 زنده و پاینده باد مبارزات خلق سلحشور ایران علیه جمهوری خیانت و جنایت!

 ١٣٩٧جدی  ٢٢ حزب همبستگی افغانستان
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 !دیده انیپا یکارگر نیبا فعال یتیامن یبه برخوردها

 

تحت پوشش ال.او  یها هیاتحاد گریکارگران ترانسپورت سوئد و د هیکارگران سوئد، اتحاد یسازمان سراسر

 یرا دنبال کرده و در موارد متعدد رانیدر ا یو بطور منظم مبارزات و اتفاقات کارگر کیسالهاست که از نزد

 ،یریموارد دستگ نیاز ا یکیاند.  دهرا به سمع شما رسان یو کارگر یشهروند هیاعتراض خود به نقض حقوق پا

 یبوده است. بنا به مشاهدات ما در کشور شما هر اعتصاب و هر مطالبه قانون یکارگر نیو شکنجه فعال تیآزار و اذ

  . شود یو اعمال خشونت روبرو م تیاذ یریشود و بادستگ یم یتلق یمل تیامن هیحرکت برعل کی

 یو با حمله شبانه به منازل کارگران و اعمال شکنجه در زندان تعداد انهیوحش یریدستگ رازیاخ یادر روزه متاسفانه

توان به  ی. از جمله ممیفوالد اهواز با خبر شده ا یصنعت یهفت تپه و گروه مل شکریاز کارگران معترض شرکت ن

هفت تپه و  شکریاعتراضا ت کارگران شرکت ن ادر رابطه ب ینجات یو عل یبخش لیو شکنجه اسماع یریدستگ

 یقنوات یعل ثمیم ،یاحیس میکر ،یخانیمحمدرضا نعمت پور، بهزاد عل ،یطارق خلف ،یدریکاظم ح ات،یعب یمصطف

 یکارگران پس از آزاد نیاز ا یدر رابطه با اعتراضا ت کاگران فوالد اهواز اشاره کرد. تعداد یزاویحو بیو غر

و قوه مقننه  ییاجرا ،ییشکنجه در زندان را به اطالع عموم از جمله مقامات مختلف قضا مالاز زندان موراد اع

  .برند یاز آنان هنوز در زندان بسر م یرسانده و تعداد

مطالبه بازگشت  یبرا زیو ن ایهفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزا شکریکشت و صنعت ن کارگران

  .بودند کرده یتجمعات اعتراض ییگذشته اقدام به برپا ماه یواحد به بخش دولت نیا

از جمله عدم  شیحقوق خو نیتر ییشرکت ها که در اعتراض به نقض ابتدا نیو شکنجه کارگران ا یریدستگ

  .است یپرداخت به موقع دستمزدها اعتصاب کرده اند، باور نکرن

  که انجام داده اند باشند؟ یدستمزد کار مشروع تر که کارگران خواهان پرداخت به موقع نیاز ا یحق چه

  ست؟ین انیدر مقابل کارفرما یحق قانون نیاز ا تیحما یهر دولت فهیوظ ایآ

شده  عیحقوق ضا یریو بازپسگ نیمجازات متخلق ت،یشکا ییقضا یریگیهر مملکت پ ییدستگاه قضا فهیوظ ایآ

  ست؟یشهروندان و کارگران ن

به حقوق  نیکنند بلکه معترض یعمل نم یهر نهاد دولت هیاول فینه تنها به وظا یدولت یکشور شما دستگاهها در

. از نظر ما میکن یو آن را محکوم م میاعمال شما معترض نیکنند. ما بشدت به ا یو شکنجه م یشده را زندان عیضا
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 نیاست. به ا یالملل نیشناخته شده ب تیبرسم حقوق نیتر یینقض ابتدا یبا مسائل کارگر یتیهر گونه برخورد امن

  !دیده انیبرخوردها فورا پا

 یو با حضور وکال یدادگاه منصفانه و علن کیکارگران در  نیا اتیکه به ادعاها و شکا میخواه یاز شما م ما

  :که میخواه ی. ما از شما مدیکن یدگیآنان رس

  .دیده انیپا یفعاالن کارگر یریدستگ به

  !دیده انیپا یکارگر نیو آزار و شکنجه فعال تیاذ د،یکه به تهد میخواه یاز شما م ما

  !دیده انیمرسوم در کشور شما است پا هیکه رو یکارگر نیبا فعال یتیکه به برخورد امن میخواه یاز شما م ما

  شناخته شوند تیکارگران برسم یقانون ندهیمستقل ، به عنوان نما یکارگر یکه تشکل ها میخواستار ما

و  یکارگر یهاهیاتحاد یالمللنیب ونیشود،ما با کنفدراس تیرعا رانیبشردر ا گرحقوقیکارگران و د حقوق

 .شود نیتضم رانیعدالت درباره کارگران ا تیکرد با تا رعا میخواه یها همکار هیاتحاد یجهان ونیفدارس

 

 

 ٢٠١٩ هیژانو ٨

 رانیا –سوئد  یکارگر یکاهایسند پالتفرم
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 در همبستگی با کارگران ایران

 

این روزها ایران شاهد به میدان آمدن یک جنبش وسیع توده ای به رهبری طبقه کارگر است. جنبشی که حول 

ی که حتی توسط وقاحقاق حقوق پایه ای این طبقه یعنی ایجاد تشکل های مستقل کارگران شکل گرفت. حق

روزه کارگران  4٠است. جرقه این اعتراض اجتماعی با اعتصاب  شده شناخته رسمیت به او ال آی کنوانسیونهای 

به دستگیری و شکنجه رهبران و  اقدامو نیشکر هفت تپه آغاز شد. جمهوری اسالمی در این راستا  اهواز فوالد

 . کردسازماندهندگان این دو مجتمع بزرگ کارگری 

ن طبقه کارگر چه در ایران و چه در اقصی اتحادیه سراسری کارگران عراق، هرگونه سرکوب و تعدی به فعالی

 نقاط جهان را محکوم میکند. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط رهبران این اعتراض کارگری در ایران هستیم. 

این حق طبقه کارگر است که دست به ایجاد تشکل های مستقل خود خارج از مدار دولت شود. این حق طبیعی 

 وق خود دست به اعتصاب و مبارزه جمعی و متحدانه بزند. طبقه ماست که برای احقاق حق

 

 اتحادیه سراسری کارگران عراق

 بغداد

 ٢٠١٩ژانویه  ١4
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 فوالد اهواز یشرکت نفت الهراس از کارگران زندان یکارگران زندان تیحما

 

 یریبا دستگ سیکارگران شرکت نفت الهراس، پل یروزه از سو ٢٠اعتصاب  کیپس از  ٢٠٠۶واقعه: در سال  شرح

به هزار نفر از  بی. قرپردازدیکارگران م کیاش به تحر ییویراد یسخنران نیدر ح یاز رهبران کارگر یکی

. در زنندیدست به تظاهرات م نجاو در آ کنندیاو حرکت م یزندان محل نگهدار یبه سو یهمکاران کارگر زندان

شهر کوچک   نیو آزار مردم ا تیو اذ بی. پس از آن تعقشودیکشته م سیپل کی یضتظاهرات اعترا نیا انیجر

فوق العاده  تیاعالم وضع ،یجسم ةبدون مجوز، آزار و شکنج یهایری. دستگشودیآغاز م نیدولت آرژانت یاز سو

 «یگوسفند قربان»مقامات هم  یبه اعتراف برخ یکارگر که حت یعده ا تاًی. و نهاخوردیم دیکردن شهر کل یو نظام

 :شوندیمحکوم م ریبه احکام ز ییمدرک قابل اتکا چیه یشدند، ب

 سال زندان. ٥کارگر تا  ۶کارگر محکوم به حبس ابد و  4 

 .دهدیاز کارگران را م یتیحما یدستور سرکوب تظاهراتها نیهمچن نیآرژانت دولت

خود  یهایاطبقهدفاع از هم شگامیمبارزه ، پ کیطبقه،  کیالهراس هرچند در حبس اما با شعار  یزندان کارگران

 فوالد اهواز شدند. یکارگران زندان یعنی
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از کارگران  تیسنندج در حما یکارگر یاز کارگران و خانواده ها یجمع هیانیب

 !هفت تپه و فوالد اهواز

 

و استمرار  یماه حقوق معوقه و  پافشار نیو اعتراضات، کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت چند اعتصاب

نکرده و  دشانیعا یزیو استثمار کارگران چ یشرکت که جز فقر و بدبخت یساز یکارگران تا لغو کامل  خصوص

مطالبات  گریو د ییکارگران در اداره شرکت توسط کارگران  به صورت شورا یضرورت دخالت گر نیهمچن

تبدیل  هایشانەو سخنرانی کارگران و خانواد یرزم طبقات دانیشان بیش از دو هفته است که شهر شوش را به م

نتوانست به   هیسرما انیو حام یتیامن یو فعاالن کارگری برخالف تصور نهادها شروانیکرده است.  و بازداشت پ

از حمایت  یموج به ابی به حقوقشان بکاهد و در مقابلبرای دستی گراناعتراضات خاتمه دهد و از عزم راسخ کار

طبقه کارگر از جمله،  یبخش ها ری.حمایت سادیوهمبستگی کارگران، فرهنگیان، دانشجویان و مردم شوش. انجام

کارگران عسلویه، هپکو اراک، فوالد اهواز، پتروشیمی ماهشهر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

هفت تپه به  یها و افراد از اعتصاب کارگرادیگر از تشکل یلمان و فرهنگیان و پشتیبانی بسیارتهران و حومه، مع

 .کندتقویت و پیروزی نهائی اعتصاب کمک می

 

بودن پیوند  یخانوادهای کارگران همینطور حضور شهروندان در راهپیمائی کارگران هفت تپه، عمل شرکت

است و  یقینأ توان آنها را برای دست یابی  دهیکش ریطبقه کارگر را به تصو یبا مبارزات سراسر یمبارزات کارگر

  .به اهدافشان افزایش داده و در به زانو درآوردن حامیان سرمایه آنها را یاری خواهد رساند

اثر همین پشتیبانی وسیع و کم سابقه که از کارگران معترض در سطح منطقه و در سراسر کشور بعمل آمد،  بر

 .اندەاشت شدگان به استثنای اسماعیل بخشی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان، آزاد شدبازد

کارگران و اهالی شهر  هایە، خانودچند روز گذشته کارگران هفت تپه که جمع کثیری از کسبه یراهپیمائی ها در

 اشانەشت شدگان و همینطور بر اراددر آن شرکت داشتند، سخنرانان با تأکید بر ادامه اعتراضات تا رهائی همه بازدا

  .زیدنداشان تأکید وربرای به پیروزی رساندن اعتصاب و اعتراض
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هایشان را عزم راسخ آنها برای بدست آوردن خواست نیو یکپارچگی کارگران هفت تپه و فوالد، همچن اتحاد

 تیسنندج حما یکارگر یخانواده ها از کارگران و یو پیوستن به آنها تقویت کرد. لذا ما جمع تیتوان با حمامی

 د،یق یب یو خواهان آزاد میداریاعالم م وازخود را از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه و فوالد اه خیدر یب

 .میهست یبخش لیکارگران هفته تپه، اسماع ندهیاعتراضات ازجمله نما نیبازداشت شدگان ا یتمام

به خواستها و مطالبات  دنیرس یبرا یکارگر یبخشها گریباد مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد و د زنده

 .شانیخود و  هم طبقه ها

 

 

 سنندج یکارگر یو خانواده ها یکارگر نی،فعال کارگران

٢/٨/١٣٩٧ 
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 هفت تپه یکارگران در دماوند با کارگران اعتصاب تیاعالم حما

 

روز خود شد و کارگران  نیزدهمیآبان ماه اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت هفت تپه وارد س ٢۶امروز شنبه  

 .روندیم شیهمچنان محکم و استوار به پ یاعتصاب

از اعتصاب و اعتراض بر حق  یو همبستگ تیو مهاجر دماوند ضمن اعالم حما یاز کارگران فصل یجمع ما

صدا به دفاع  کیتا متحد و  میخواهیو جهان هم م رانیدر سراسر ا مانیها یهم طبقه ا گریاز دکارگران هفت تپه 

 .زندیاز خواستها و مطالبات کارگران هفت تپه برخ

  

 .ماست یقدرت ما در اتحاد و همبستگ

 .باد مبارزات بر حق کارگران هفت تپه روزیپ

 

 

 .و مهاجر دماوند یازکارگران فصل یجمع

 ١٣٩٧آبان  ٢۶
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 هفت تپه شکریکارگران باز نشسته هفت تپه از اعتصاب کارگران ن تیحمازارش گ

 

  !و زحمت کشان هفت تپه کارگران

از سه  شیو اکنون با ب ریکه آنهم با تاخ یشندر غاز یشما و دستمزدها یشتیواقع وبا تمام وجود از مشکالت مع به

خط فقر  ریچند برابر ز یکه به بنا به اعتراف مقامات دولت یدستمزد نیهم. میپرداخت نشده آگاه هست ریماه تاخ

 ریکه عدم پرداخت دستمزد وسا می... واقفشودینم اختپرد فیشر یبه شما انسانها  زیدستمزد ناچ نیهم هست و هم

 .دیشده است که اکنون دست به اعتصاب بزن یمطالبات شما کارگران محرک

و از  ارانیحرکت به حق شما  نیکه از ا میدانیخود م یطبقات فهیوبازنشستگان امروز وظ روزیما شاغالن د نیا بنابر

  .میکن تیو همکاران حما زانیاعتصاب شما عز

   

 

 هفت تپه شکریاز بازنشستگان ن یجمع

 ٩٧ابان  ٢۶ شنبه
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اعتصابات نفر از کارگران و فعالین کارگری در حمایت از اعتراضات و  ٢۰۰بیانیه 

 کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مجتمع ملی فوالد اهواز

 

 کارگران، مردم آزادیخواه و برابری طلب

.  ست اقتصادی _ اجتماعی لحاظ از خود های دوران دشوارترین  طبقه کارگر ایران در حال عبور از یکی از

 دستمزدهای اند، بیکاران ارتش عظیم خیل به پیوستن انتظار چشم شاغل کارگر هزاران و بیکارند کارگر میلیونها

درصد از نیازهای اولیه سفره کارگران  ٢٥ی گو جواب تنها رسمی آمارهای برابر نیز فقر خط از تر پایین عموما

است، چنین دستمزدهایی مصداق عدم تامین و دسترسی کارگران به نیازهای مهم و حیاتی چون درمان، آموزش، 

 کارگر طبقه و محروم مردم بر را عرصه است قرار گویا دشوار شرایط این کند، می تداعی را. …مسکن، پوشاک 

گ و تنگ تر نماید، موج جدید گرانی و تورم لجام گسیخته ناشی از تحریم های و تنر پیش های ماه و روزها در

آمریکا و دول غربی که پایین آمدن ارزش پول ملی و در قبال آن کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران را 

ال در پی خواهد داشت همگی نشان از آن دارد که بورژوازی ایران طبق نرم همیشگی، عزم خود را برای اعم

ریاضت های بیشتر که از مسیر سفره کارگران بایستی بگذرد، جزم کرده است. طبقه کارگر همواره هشدار داده و 

صراحتا اعالم کرده است، جنگ دول امپریالیستی در منطقه و جهان بر سر منافع اقتصادی شان هیچ ربطی به منافع 

ارد و امید جریانات بورژوازی اپوزیسیون خارج و مردم زجر دیده و طبقه کارگر آن کشورها و خصوصا ایران ند

نیز بخشی از اپوزیسیون متوهم داخل کشور به دول غربی برای مداخله سیاسی و نظامی در ایران را چیزی جز به 

انحراف کشاندن مبارزات برحق مردم و طبقه کارگر ایران که هم اکنون بر این بستر اجتماعی دارد می جوشد، 

شار فقر و گرسنگی است که کارگران و همه فرودستان را به فریاد و شورش و حضور در خیابان نمی داند. این ف

 وقتی کنند؛ می بخش و بذل خود انصار و اعوان بین و چپاول را بازنشستگی های صندوق که وقتی. وامیدارد  ها

ارگران را ماه های متمادی نمی ک حقوق وقتی فروشند؛ می را ها آن های زمین و تعطیل را ها کارخانه روزه هر

پردازند، واضح و روشن است که کارد به استخوان نیروی کار میخورد و بخش های مختلف طبقه کارگر از 

معلمان، رانندگان کامیون، کارگران خباز، پرستاران، کشاورزان و بازنشستگان را به واکنش وامیدارد. این فریادها 

ود ریشه می گیرد نه از آن سوی مرزها، از آه و ناله کودکان گرسنه در موج وضع ەاز اعماق جامعه معترض ب

خانواده های کارگران، زحمتکشان و تهیدستان تغذیه می شود نه از تبلیغات رسانه ای این یا آن اپوزیسون 

 .بورژوازی
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ند. اعتصابات در چنین اوضاع و احوالی است که طبقه کارگر فصل جدیدی از مبارزات را در پیش روی خود می بی

و اعتراضات کارگری در بخش های مختلف طی ماه های اخیر به روشنی نشان داده است، طبقه کارگر برای 

جلوگیری از تباهی جسمی و روانی و برای تجلی انسانیت خود هیچ راهی جز مبارزه ای متحدانه با شرایط موجود 

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه حاکم بر زندگی اش ندارد. اعتصابات و اعتراضات کنونی در 

ملی فوالد اهواز اعتالی مبارزات تاکنونی طبقه کارگر ایران است. اعتراضاتی که افق دیگری از مبارزات کارگری 

 در کارگر طبقه نیروی ەب اتکا با کارگری مستقل شوراهای امر نمودن مطرح از. است گشوده ما روی ەرا ب

ن ظرفی مناسب جهت کانالیزه کردن مبارزات کارگران و دخالت دادن بخش وسیع تری بعنوا تولید، و کار محیط

از کارگران در امر مبارزه، گرفته تا حضور چشم گیر زنان بعنوان بخشی از نیروی کار، فضای مردمحور اعتراضات 

 های کارگاه و ەکارخان محیط از کارگران مبارزات انتقال است، ەو اعتصابات کارگری را به کلی دگرگون کرد

 پیوند کارگران، مطالبات و خواست از مردم حمایت و پشتیبانی و کارگران زندگی و زیست محیط به تولید و کار

 نیشکر صنعت و کشت شرکت و اهواز فوالد ملی صنایع) کشور بزرگ مجتمع دو در کارگران طبقاتی اتحاد و

قطه قوت طبقه کارگر در این برهه زمانی مشخص است، ن از نشان اینکه ضمن مشترکشان مطالبات حول(  تپه هفت

 بخش در کارگران دیگر یەجانب ەاما همزمان این مبارزات نیازمند و مستلزم حمایت و پشتیبانی سراسری و هم

 و زنان، دانشجویان، معلمان، جنبش اجتماعی، های جنبش دیگر همچنین و کشور صنعتی و تولیدی مختلف های

 سطح در تشکلهایی ایجاد مستلزم خود نیز امری چنین که است مختلف هایەدر عرص سیاسی فعالین یەهم

 طبقه کل میان در بیشتر همدلی و حمایت ایجاد و هماهنگی برای کارگران زیست و کار محیط در و سراسری

از  ەجانب ەهم حمایت و پشتیبانی اعالم ضمن ەبیانی این کنندگان امضا و کارگران از جمعی ما. است کارگر

 کشی قشون شدید محکومیت و  اهواز فوالد مجتمع و ەاعتراضات و اعتصابات کارگران کشت و صنعت هفت تپ

 نیروهای استقرار و آوردن به اقدام کارگران، برحق مطالبات و خواستها به رسیدگی بجای که مسولین و کارفرمایان

ایندگان کارگران و یکی از خبرنگاران حاضر نم از دوتن راستا همین در و نموده شوش شهر سطح در ویژه یگان

در محل را دستگیر نموده اند. ما ضمن محکوم نمودن این دستگیریها و سیاست ارعاب و سرکوب خواهان آزادی 

 کارگران برحق حرکت این از ەبی قید و شرط افراد دستگیر شده بوده و خواستار حمایت بخشهای مختلف جامع

 .هستیم

 مبستگی طبقاتی کارگران ایرانه و اتحاد باد ەزند

 ٩٧ ەآبانما ٢٧

… 

 - سپهر الماسی  - سعید مهاجر - فرشته نیکاموز - حشمت شعاعی - رازان حسینی  - رضا حسینی - یدی قطبی

 - شهین ویسی - سینا محمدی - عبداهلل بلواسی - بهروز جوانشیر - کاوان حسینی - نعیمه حسینی - سارا جوانشیر

 رحمانی خلیل – احمد رحمانی - فرشید صادقی - انور قربانی - محسن محمدی - سردار رحمانی - جلیل رحمانی
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  - حسن قربانی- شورش خاطری - حسن امانی - زاهد قربانی - ادریس شادی - سیف اهلل شادی - صباح شادی -

 - زاهد قربانی - قربانیهوشنگ  - ناصر امانی - فیروز قربانی - سیروس شادی - فواد قادری - عدنان رستمی

 الیاس قربانی - عبداهلل یوزی - جبار قربانی - کاوه گودرزی - یزدان محمدی - آزاد پشابادی - سیروس شاپوری

 عرفان شاکری - اکریشبرهان  - عبداهلل قربانی - مهرداد صبوری - ظفر یوزی - رحمان یوزی - محمود رمضانی -

نسرین  - نصرالدین قربانی - یداهلل کمانگر - فتح اهلل کمانگر - چتانیطیب  - جوانمیر مرادی - رضا اقدسی -

 - اهون خادمی - محمود صالحی - سه روین عبدالهی - فرامرز احمدی - شهین ویسی - سینا محمدی - جوادی

سه رکوت  - کمال کریمی - فریاد محمودی - خبات محمودی - هوشیار ویسی - ناصح فرجی - پارسا بغدادی

محسن خوش  - فرهاد زندی - عبداله خانی - سامان لطفی -بهزاد ریحانی - شادی رسولی - فواد فالحی - لطفی

 پوریا مجیدی - امیر عباسی - سمیرا امینی - مرتضی صیدی - صادقیزهرا  - فرهاد حسنی - زبیر رحیمی - چشم

 - سید ذکی فقیرزی - عارفه ایماق - سورج ملک - مهروین بشری -(  از رفقای کارگر افغانستانی در ایران) –

 - احسان اسدی - فرزاد مرادی - راشید فالح - بخش نصیر کریم - عزیز احمد - میوند عباسی - رحمت کارگر

زهره  - افشین زمانی - خیرالنسا مرادی - بهنام آقایی - موسی نیکو قدم - مصطفی شاه علی - رشید ناصر زاده

کاوه  - حامد نباتی - عثمان اسماعیلی - نجیبه صالح زاده - رحیم محمدخانی - سهیال صادق آبادی - خرسندی

 - هاشم رستمی - شریف ساعدپناه - رفیق کریمی - مظفر صالح نیا - محمد احمدی - علی حسینی - حکیمی

 - آرمان نوریزاد - طیب چتانی - شیث امانی - بختیار سعیدی - خالد حسینی - فرهاد چتانی - لطف اهلل احمدی

یدی  - هاجر سعیدی - رشید اسماعیلی - حبیب اهلل کریمی - نامیق باباخانی - افسر کریمی  - عبداهلل صمدی

 - صابر صفری - علی احمدی - کامران ساختمانگر - محمد گویلی - عبداهلل خیرآبادی - جبار قادری - صمدی

 منصور کریمی - عمر شبانی - طوبی احمدی - ریبوار عبداللهی - پیمان ساعدی - صدیق ریحانی - ویدا خسروی

شهاب  - مجید حمیدی - مجید حیدری - محمد کریم ساعد پناه - کاوه کریمی - فردین میرکی - بیژن رستمی -

 - فواد فتحی -  محمد جواهری - یوسف آب خرابات - برهان گرگان - علی نجاتی - فرامرز شریعتی - نقدی

کاظم  - محسن بهارلو - اکتای قلی وند - علی نجفی - الناز قلی پور - واله زمانی - رامین قلی وند  - فرهاد حاتمی

 تینا بخشی - رامین کریمی - ریزان احمدی - بهروز مهماندوست - شاکر رحیمی - مرسده آقائی - شمس آبادی

 بهاره خرسندی - یآزاده حیدر - کیهان زاهدی - شهال حیدری - بهنام ابراهیم زاده - ثنا شیخی - سامان رحمانی -

هما  - خلیل دولتشاهی - شایان تابعی - مهران زمانی - شهرام شکوهی - مژگان خرسندی - زهرا خزایی -

اکبر علی  - فرزاد شریفی - آرمان سیدی - الهام کاوه - شهین مرادی - کاوه مرادی - فرشته مرادی - دولتشاهی

 مهدی نقشبندی - خلیل کریمی - صالح زمانی - پیرخضریاشرف  - پور به نمایندگی از کارگران معدن جادرملو

 - پیمان نوریزاد - الهام کاوه - غفور میری - رحیم لطفی حق - واحد سیده - محمد موالنایی - طاهر آلتون -

 .عمران محمدیان - منصور کریمی - میکائیل صدیقی - عمر محمدی - سعدی نقی زاده - زهرا چوبتاشان
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 !میکن یرا محکوم م "هفت تپه شکرین یکارگر ندگانیمجمع نما"یبازداشت اعضا

 

 یشکستن مقاومت کارگران، انحالل تشکل ها یهفت تپه، برا شکریبه کارگران معترض ن ورشیسرکوب و  

  .کشاندن آنان است میمستقل و پراکنده کردن و به تسل

عقب افتاده، لغو  یپرداخت مزدها روز است خواهان ١٥از  شیکارگران که ب یو تظاهرات اعتراض اعتصاب

و مالکان ضد کارگر و اختالسگر و حق نظارت کارگران بر امورات  رانیاز مد تیو سلب مالک یساز یخصوص

 یانتظام یروهایتوسط ن نکارگرا ندگانینفر از نما ١٨از  شیب یریهفت تپه هستند، پاسخش دستگ شکریشرکت ن

 .بوده است یو دولت ییمسئوالن قضا دییبا تأ یتیو امن

راه  چیکنند و ه یم یبه کارگران شانه خال ییکه دولت و مقامات مسئول از پاسخ گو ستین دهیکس پوش چیه بر

 نیزحمتکشان ساخته اند، ندارند. به هم گریکارگران, معلمان, بازنشستگان و د یکه برا یگرداب نیا یبرا یحل

و زندان  یریسرکوب، دستگ یاسیو س یعاجتما ،یمعضالت اقتصاد نیحل ا یراه حل آنها برا نیآسان تر لیدل

کنند و  یمطالبات خود مبارزه م یکه برا یافراد ریکارگران و معلمان فعال و سا یسراسر یاست. بازداشت ها

 ارانیداران و دست  هیمشترک دولت، سرما یمستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان پروژه ها یانحالل تشکل ها

و حق  میهم هست گریاریاست. ما با اتحاد خود،  یاجتماع یجنبش ها ریو سا یرآنها در جنبش کارگ یاستدست ر

 یرا مسئول مشکالت موجود در جامعه م یدولت یو دولت و ارگان ها میکن یم لیخود تبد استیرا به س یطلب

 .میدان

 

 "گروه اتحاد بازنشستگان"

٩٧/٨/٢٨ 
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نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه اقدامی دیگر در جهت دستگیری اعضای مجمع 

 !سرکوب و انحالل تشکل های مستقل کارگری است

  

تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه و »طبق گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 

 .چند فعال کارگری بازداشت شدند

 :زیراست شرح به شده بازداشت  آمار و تعداد همة نفرات

: سرخه عظیم –نماینده کشاورزی  :احمدی جلیل –سعید منصوری: نمایندۀ تحقیقات -پویا بشمه: خوراک دام 

 کارخانه: آزادی امید – حراست: آلکثیر سعید – پشتیبانی خدمات: داوودی مهدی – پشتیبانی خدمات نماینده

 تجهیزات مدیر: نیا سالمات مهندس –سمیر احمدی: تجهیزات  -نماینده تجهیزات :فاضلی حسن سید -شکر

 -اسماعیل بخشی: نماینده تجهیزات -تجیزات نماینده: سعدی محمود – بنایی زیر نماینده: کثیر عماد – مکانیکی

 .مدیر ترابری: تمیمی خالد -تجهیزات: خنیفر مجمد –نماینده تجهیزات  :آرمند مسلم –سپیده غلیان: خبرنگار 

این اقدام تبهکارانة نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی حاکم نشان دهندۀ ارادۀ سرمایه داران و دولت حامی 

آنها برای درهم شکستن تشکل های کارگری مستقل و به زانو درآوردن کارگران در پیکار برای خواست های 

رداخت فوری مزدها و مزایای پرداخت نشده، عادالنة اقتصادی و سیاسی شان است. کارگران هفت تپه خواهان پ

خواهان لغو خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خواهان شرکت در ادارۀ این 

 که است هائی یورش ادامة تپه هفت کارگران نمایندگان گیری دست. هستند کشاورزی –واحد بزرگ صنعتی 

 .وب فعاالن کارگری نیشکر هفت تپه به راه انداخته استدستگیری و سرک در گذشته های سال طی حاکمیت

عالوه بر کارفرما و عوامل سرکوبگر حکومتی برخی عناصر راست و رفرمیست در جنبش کارگری نیز این یورش 

های ضد کارگری را تأیید و با این کار خود را شریک جرم سرکوبگران کرده اند. همان گونه که برخی عناصر 

با کارگزاران دولت و دستگاه امنیتی و اطالعاتی اش در تهران کوشیدند و می کوشند با اعالم  دست راستی همگام

مجمع عمومی قالبی سندیکای شرکت واحد را به انحالل بکشند. ما دستگیری نمایندگان کارگران نیشکر هفت 

تمام کارگران، معلمان و تپه را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و آزادی 

فعاالن کارگری زندانی و بازداشتی هستیم. مابرآنیم که تالش برای آزادی فعالیت سندیکایی و حزبی، حق ایجاد 

و فعالیت آزاد سازمان های کارگری برای کارگران مانند هوا، آب، غذا و مسکن است. اگر کارگران نمی خواهند 
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ا تبدیل شوندکه هر زمان نخواست به دور اندازند، اگر کارگران می خواهند آزاد تنها به ابزار منافع و امیال کارفرم

باشند و از زندگی مرفهی برای خود و خانواده شان بهره مند گردند الزم است برای دست یابی به حقوق سیاسی و 

 .برای ادارۀ کار و ادارۀ جامعه به مبارزه ای پیگیر، آگاهانه و مصممانه روی آورند

 زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد کارگر

 زنده و پاینده باد تشکل های مستقل کارگری

 شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

 کرج  –  تهران محور کارگران از جمعی –کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام 

 جنوب کارگری فعاالن – اندیمشک و شوش کارگری فعاالن –کارگران پروژه های پارس جنوبی 

 

Kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 

 

 ١٣٧٩آبان  ٢٨

 نوامبر ١٩
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 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

 

 فورا آزاد گردند کارگران بازداشت شده شرکت نیشکر هفت تپه باید

پس از پایان تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به چهار ماه حقوق معوقه، تا  ٩٧آبان ٢٧روز 

غروب آن روز تمامی نمایندگان مجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به همراه تعداد دیگری از کارگران 

 .توسط مامورین امنیتی بازداشت و به محل پلیس امنیت شوش منتقل شدند

 :کارگران بازداشت شده عبارتند از اسامی نماینده ها و

 سعید الکثیر : حراست

 علیزاده : حراست

 سعید منصوری : نماینده تحقیقات

 جلیل احمدی : نماینده کشاورزی

 پویا بشمه : خوراک دام

 امید آزادی : کارخانه شکر

 سید حسن فاضلی:نماینده تجهیزات

 صمیر احمدی : تجهیزات

 ت مکانیکیمهندس سالمات نیا : مدیر تجهیزا

 اسماعیل بخشی : نماینده تجهیزات

 سپیده غلیان : خبرنگار

 عماد کثیر:نماینده زیربنایی

 محمود سعدی :تجهیزات

 مسلم ارمند :نماینده تجهیزات
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 محمد خنیفر: تجهیزات

 خالد تمیمی : مدیر ترابری

 عظیم سرخه : نماینده خدمات پشتیبانی

 مهدی داوودی : خدمات پشتیبانی

مایندگان کارگران و تعدادی از کارگران و همچنین خبرنگاری که از وقایع روز گذشته فیلم و گزارش بازداشت ن

تهیه کرده بود در شرایطی توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است که هزاران کارگر هفت تپه در اعتراض به 

یش از دو هفته است که صدای ندادن چهار ماه حقوق توسط کارفرما که از وابستگان به مقامات دولتی است، ب

ها و پشتیبانی ها از حضور مردم شوش گرفته تا بیانیه های اعتراضشان در سراسر دنیا طنین انداز شده و سیل حمایت

حمایتی تشکلهای کارگری، کارگران مراکز کارگری، دانشجویان، معلمان وکال و فعالین کارگری را به سوی 

 .خود روان نموده اند

گاههایی سرکوبگر انتظامی، امنیتی و قضایی مانند همیشه اقدام به سرکوب و بازداشت کارگرانی اینک که دست

کرده است که اعتراضاتشان طی همین چند روز گذشته مورد حمایت وسیع توده ای قرار گرفته، شکی نیست با 

هزینه سرکوبگر هایشان به نیرویی بسیار قدرتمندتر و متحدتر تا آزادی همه بازداشت شدگان روبرو خواهد شد و 

 .مراتب سنگین تر خواهد بود

 

 

 زنده باد کارگران هفت تپه

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 ٩٧آبان  ٢٨
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عدالتخواه ایران در حمایت از اعتراضات برحق _بیانیه جمعی ازمعلمان

 تپه_هفت_کارگران

 

 تپه به گوش می رسد که این صدایی که از هفت

 نه زندان ، نه تهدید ”

 دیگر اثر ندارد

 .بغض فرو خفته طبقه کارگر ایران و تمام مزدبگیران است که دیگر نمی خواهند تن به استثمار و ستم بدهند

 همان چیزی است که معلمان ایران چیز که امروز کارگران نیشکر هفت تپه و طبقه کارگر ایران فریاد می زنند آن

دردمند رانندگان کامیون است صدای وجدان بیدار و آگاه  در تحصن سراسری مهر و آبان فریاد زدند صدای

 .دانشجویی ایران است جامعه ، صدای جنبش

 زندان،شعارِ  و سرکوب تشدید بخاطر اگر چه امروز 

 از هفت تپه تا تهران

 زحمتکشان در زندان

 از خوزستان/کردستان تا تهران/خراسان

 ان)معلمان/دانشجویان( در زندانکارگر

اقشار فرودست جامعه دارد  زندگی و معیشت بر قدرت باندهای و مسلط طبقه هجمه از نشان و ما تحمیل شده  بر

خواهی و عدالت طلبانه طبقه کارگر پیشروی جدی کرده  در عین حال این شعار حامل این است که جنبش آزادی

 .است

متحد کارگران می کند اداهای  حمایت و همبستگی با معلمان وا می دارد و معلمان راچیز که دانشجویان را به  آن

نیست بلکه این وضعیت مادی و عینی طبقات فرودست و تحت  روشنفکری و برخواسته از حرکات ماجراجویانه

 .داده است ریک هم سرنوشتی تاریخی برای اتحاد علیه حافظان سرمایه و وضع موجود قرا ستم است که آنها را در
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با مطالبات عینی تمام زحمتکشان  و اتحاد معلم ، کارگر و دانشجو تنها از دل تضادهای اصلی جامعه و در پیوند پیوند

می تواند کانون ” کارگران نیشکر“و مبارزات ” هفت تپه“بگشاید و اینک  ممکن می گردد تا راه به تغییر بنیادین

پشتیبان صاحبان سرمایه  شد. جایی که حاکمیت و دولت بعنوان حامی وو پیوند جنبش های اجتماعی با همگرایی

 می به اتکا استفاده از زور و پلیس و تهدید و زندان  بنام خصوصی سازی بر اموال عمومی چوب حراج می زنند و

 .را در هم شکنند کارگران مقاومت خواهند

جایی که شنیدن صدای  .کارگر هفت تپه را بشنودکه ساختار مرتجع سرمایه ساالر نمی خواهد صدای زن  جایی

می کند. انگار هفت تپه همان چیزی را فریاد می  خواب صاحبان قدرت و ثروت را آشفته” قدرت به دست شورا“

دانشجویان با آن اعالم همبستگی می کنند : خصوصی سازی را متوقف کنید بیش  زند که معلمان فریاد می زنند و

 .تعرض نکنید این به زندگی ما از

کارگر ایران از اراک تا هفت  بعنوان جمعی از معلمان عدالتخواه ضمن حمایت از مطالبات و اعتراضات طبقه ما

سرکوب فعاالن کارگری نیشکر هفت تپه اعتراض داریم و  تپه و از اهواز تا زنجان، نسبت به برخورد قهری و

 یم و خطاب به آمران و عامالن خط برخورد و سرکوبشرط کارگران بازداشتی هست خواهان آزادی بدون قید و

 :می گوییم

توانستید صدای معلمان را خفه   … شما با زندان کردن بهشتی ها و عبدی ها و حبیبی ها و رمضان زاده ها اگر

کارگران هفت تپه را نیز به تسلیم وادارید. ولی کیست که نداند  … کنید پس می توانید با بازداشت بخشی ها و

به میدان خواهند  زندانی دهها فعال صنفی تکثیر شدند و با بازداشت اسماعیل بخشی صدها کارگر پا ا هر معلمب

 فریاد می زدند گذاشت مگر نشنیدید صدای زنان و مردان کارگری را که یک صدا

 “ ما همه بخشی هستیم ”

 

جنبش طبقه کارگر است که در فریاد باور کنید این صداها، صدای ضبط شده و نوار نیست و مطالبات سراسری 

 .هفت تپه بارز شده است

نهادهای مدنی بخصوص تشکل  ،معلمان عدالتخواه ایران، ضمن حمایت از مطالبات کارگران هفت تپه به تمام ما

تپه فراخوان می دهیم و از معلمان و همکاران خود  های صنفی فرهنگیان برای دفاع از حقوق کارگران هفت

 خوزستان و در شوش و هفت تپه از مطالبات کارگران به هر نحو ممکن حمایت کنیم در استاندرخواست می 

آموزان خانواده های  نمایند همچنین از همکاران گرامی می خواهیم در کالس درس و در مواجهه با دانش

لمان ایران با برای آنان توضیح دهید که جنبش مع کارگری ضمن تشریح و حمایت از مطالبات کارگران هفت تپه

 بیمه )تامین“، ”حقوق و دستمزد باالی خط فقر“، ” توقف خصوصی سازی ” طبقه کارگر در مطالبات

تشکل یابی مستقل، آزاد و  حق“، ” حقوق بازنشستگی باالی خط فقر“، ”اجتماعی/درمانی( کارآمد و فراگیر
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است. بخصوص از معلمان عزیز در هم سرنوشت  و همسو …و ” صنفی/کارگری  آزادی فعاالن“، ” سراسری

 .خانواده های کارگران بازداشتی و تحت تعقیب را حمایت نمایند هفت تپه می خواهیم دانش آموزان

خاصی تقلیل داد پس باور  معتقدیم در ایران مشکالت و معضالت را نمی توان به یک قشر و طبقه و جنس ما

 آن تحقق برای و است …کارگران، زنان و دانشجویان و  داریم تحقق مطالبات معلمان در گرو تحقق مطالبات

 .خواهیم نمود تالش قدرتمندانه بصورت

 

 

 جمعی از معلمان عدالتخواه ایران

 ٩٧آبان   ٢٩
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بیانیه حمایت کارگران فصلی و ساختمانی شهرهای ایران در حمایت از کارگران 

 هفت تپه

 

 ،رنجبران ایرانکارگران ،زحمت کشان 

با توجه به پیگیرها و طبق آخرین اخبار، متاسفانه خبرها حاکی از سرکوب و زندانی کردن چندی از فعالین صنفی 

سندیکای شرکت هفت تپه در پانزدهمین روز اعتصابات مسالمت امیز و بر حق کارگران نسبت به مطالبات معوقه 

 چندین ماهه خود بوده اند، هستیم .

سفره کارگران این بخش از کارگران ایران به مانند تولید کنندگانی که چرخه های اقتصاد و شکوفایی ایران 

عزیزمان را در دست دارند روز به روز خالی و خالی تر میشود و متاسفانه به جای پیگری مطالبات بر حق و قانونیشان 

 شاهد دستگیری و سرکوب این بخش از کارگران هستیم. 

اساسنامه تمامی انجنمها و سندیکاها که توسط خود وزارت کار تدوین شده و  ٣ن که میدانید طبق بند همچنا

حفاظت از حقوق هم صنفی ها از ارکان اصلی فعالیت و وظایف فعالین کارگری شمرده میشود اما میبینیم هنگام 

گران رنج دیده هفت تپه نمونه بارز عملی کردن این تئوری های قانونی باسرکوب و زندانی مواجه می شویم و کار

 این اعمال هستند.

سندیکای هفت تپه بیشتر از هر دوره ایی برجسته ترین اعتراضات به حق خود را داشته است و به هر نوع فداکاری 

 و همراهی و اعتراض برای به دست آوردن مطالبات خود دست زده اند .

جه زیر، تحمیل فقر و گرسنگی به کارگران شرکت نیشکر هفت از این رو ما کارگران ساختمانی انجمنهای مندر

تپه را و امنیتی کردن مطالبه گری کارگری را قویا محکوم میکنیم و خواهان رسیدگی فوری و بی چون و چرا به 

 خواستهای آنان هستیم و اعالم حمایت خود را از کارگران هفت تپه اعالم می داریم .

 

 تادکاران ساختمانی مریوان و سروابادانجمن صنفی کارگران و اس: ١

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز : ٢

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره: ٣
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 انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران: 4

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکاران کرمامشاه:٥

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظرآباد:۶

 فی کارگران ساختمانی بانه انجمن صن: ٧

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه: ٨

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود: ٩

 کانون کارگران ساختمانی استان کردستان: ١٠

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی روانسر: ١١

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی هرسین: ١٢

 کانون انجمن های کارگری )حرف(کرمانشاه :١٣

 انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه-١4

 انجمن صنفی کارگری اسالم آباد غرب:١٥

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی پاوه: ١۶

 انجمن صنفی کارگری شهرستان روانسر: ١٧

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگالن: ١٨

 جوانرودانجمن صنفی کارگری ساختمانی : ١٩

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی سرپل ذهاب : ٢٠

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی قصرشیرین: ٢١

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری..وحسن اباد فشافویه: ٢٢

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی سنقرکلیایی: ٢٣

 انجمن صنفی کارگری ساختمانی کنگاور: ٢4

 نی قروهانجمن صنفی کارگران ساختما: ٢٥

 انجمن کارگری ساختمانی هرسین :٢۶

 انجمن کارگری ساختمانی صحنه: ٢٧

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان: ٢٨

 کانون کارگران ساختمانی خوزستان: ٢٩

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت: ٣٠

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند : ٣١

 

 ١٣٩٧آبانماه  ٢٩
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 هفت تپه را  شکرین "یکارگر ندگانیمجمع نما" یبازداشت اعضا

 !میکن یمحکوم م ایقو
 

 یو ب یفور یو خواهان آزاد میکن یمحکوم م ایهفت تپه را قو شکریبازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت ن

 ندگانیهمه نما ،یروز از اعتراض کارگران در مقابل فرماندار نی. در ششممیباش یو شرط بازداشت شدگان م دیق

باشند؛ بازداشت شده اند. مطابق  یم نت ١٨خبرنگار که  کی نیهمچن شرویاز کارگران پ گریکارگران و چند تن د

و  یحسن فاضل دیس فر،یمسلم آرمند، محمد خن  ،یبخش لیاسماع انیکارگران بجز آقا یاخبار منتشر شده همگ

 .ه اندساعت با قرار کفالت آزاد شد 4٨خبرنگار بازداشت شده، در کمتر از 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بارها دست  یهفت تپه در سال جار شکریشرکت کشت و صنعت ن کارگران

هفته است که کارگران مطالبات خود  کیاعتصاب پانزده روز گذشته است و  دیبه اعتصاب زده اند. از دور جد

اعتصاب  ریدر دور اخ کارگرانخواسته  نیتر یزنند. اصل یم ادیفر یشوش و مقابل فرماندار یها ابانیرا در خ

به  یتوجه چیباشد. اما تاکنون ه یمعوقه شان م یاز کارخانه و پرداخت حقوق ها یبخش خصوص تیشان، خلع

با کارگران از خواسته  یاز اقشار جامعه در همبستگ گرید یاریکارگران نشده است. مردم منطقه و بس یخواسته ها

 .ندکرده ا تیآنان اعالم حما یها

نکردند و ضمن ادامه اعتصاب، در  ینیخود عقب نش یاز خواسته ها یها، کارگران به درست یریوجود دستگ با

شهر شوش برده اند. تداوم ادامه اعتراض  یاز کارگران بازداشت شده اعتراض خود را به مقابل دادگستر تیحما

 .موثر خواهد بود اریبس شانیها تهبه خواس یابیشدگان و دست ریدستگ یروش قطعا در آزاد نیکارگران به ا

 شکریبازداشت کارگران شرکت کشت و صنعت ن ایتهران و حومه قو یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

دارد.  از طبقه کارگر سراسر کشور  یخود را با اعتصاب کارگران اعالم م یکند و همبستگ یهفت تپه را محکوم م

 ندگانیکنند. نما تیحما پههفت ت شکرین از کارگران شرکت کشت و صنعت نبه هر شکل ممک میخواه یم

 یکارگران فور یو شرط آزاد شوند و خواسته ها دیق یو ب یفور دیکارگران بازداشت شده با ریکارگران و سا

 .اجرا شود

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ١٣٩٧آبان  ٢٩
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 "فوالد اهواز یگروه مل"با کارگران  یاعالم همبستگ

 

چهارده روز است که اعتصاب کرده اند و ده  یصنعت "فوالد اهواز یگروه مل"ما در اهواز، در  یها یطبقه ا هم

! بنابر ستین یرس ادیزنند؛ اما فر یم ادیفر یاهواز و مقابل استاندار یها ابانیروز است که مطالبات خود را در خ

از شرکت  یبخش خصوص دیکارگران: خلع  استهکارگران اعتصاب کننده، عمده خو یاز سوگزارش منتشر شده 

 یکارگر یشورا لیتشک د،یتول یبرا هیمستمر مواد اول نیمعوقه، تام یآن به دولت، پرداخت حقوق ها یو واگذار

 .باشد یدفاع از حقوق کارگران و ... م یمستقل برا

 

 "فوالد اهواز یگروه مل"خود را با کارگران  یتهران و حومه همبستگ ینکارگران شرکت واحد اتوبوسرا یکایسند

 ریسا زیکارگران و ن نیا یبه خواسته ها یفور یدگیکند. ما خواهان رس یکارگران در کشور اعالم م ریو سا

خواسته  یاجرا یکه در راستا میخواهیم ایقو ربطیذ نیرابطه از مسئول نیو در ا میباش یکارگران در سراسر کشور م

 .را اتخاذ کنند یمطالباتشان اقدامات الزم و فور یفایکارگران زحمتکش و است نیا یها

 

 

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ١٣٩٧آذر  ١

 

 

 

 

 



 
 

فوالد و هفت تپه چهیطبقه کارگر از در 219  

 

 

 

 باد اعتصاب شکوهمند کارگران هفت تپه روزیپ

 

 ی، اعتصاب و اعتراض گذردیمختلف شرکت هفت تپه م یروز از اعتصاب کارگران بخش ها٢٠از  شیب اکنون

رغم بازداشت چند تن از  یمعوقه شکل گرفته و عل یحقوق ها افتیو در یاز بخش خصوص تیخلع یکه برا

 .در شهر شوش همچنان ادامه دارد یسرما و بارندگ نطوریکارگران و هم ندهینما

در شهر  شیاهواز هم از چند روز پ یکه کارگران فوالد مل میما شاهد اعتصاب کارگران هفت تپه هست یطیشرا در

 یخودشان از کارگران اعتصاب یو بارها در تجمعات اعتراض برندیو در اعتصاب به سر م دندیاهواز دست از کار کش

 .کردند تیهفت تپه اعالم حما

،  کندیم دادیو تورم ب ی، گران بردیبه سر م یاسفناک یشتیمع طیدر شرا رانیاست که طبقه کارگر ا یطیدر شرا نهایا

مختلف  یماه حقوق معوقه دارند و روزانه ما شاهد اعتراض ، اعتصاب و تجمع کارگران بخش ها نیکارگران چند

 .میدر سطح کشور هست

است  یکه همانا اتحاد و همبستگ دهندیهفت تپه امروزه راه را نشان م یاوصاف کارگران اعتصاب نیا یبا تمام اما

 .تیبه موفق دنیبر سر خواست و مطالباتشان تا رس یستادگیو ا

که  میخواهیم رانیکارگران و زحمتکشان ا یهفت تپه از تمام یاز کارگران اعتصاب تیضمن اعالم حما انیپا در

 یخود را نشان داده تا قوت قلب یطبقات یو همبستگ ستندیهمچون چند روز گذشته در کنار کارگران هفت تپه با

کارگران هفت تپه  ندگانیاز نما یکی یبخش لیاسماع یآزاد یو همه با هم برا یکارگران اعتصاب نیا یباشد برا

 .میکارگران هفت تپه بازداشت شد تالش کن گریکه به همراه د یخبرنگار انیقل دهیسپ نطوریو هم

 

 باد اتحاد کارگران و زحمتکشان زنده

 باد اعتصاب کارگران هفت تپه روزیپ

 

 جابان و خرمدشت یصنعت یاز کارگران شاغل در شهرک ها یجمع

 ١٣٩٧آذر  ٣
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 کارزار حمایتی در حمایت از کارگران فوالد اهواز و نیشکر هفت تپه

 

 شکریاز کارگران فوالد اهواز و ن تیدر حما یگذشته، کارزار یگزارش حقوق معلم و کارگر، در روزها

به  یدگیاند و خواستار رس وستهیپ یتیکارزار حما نیشد؛ تا کنون صدها نفر به ا یهفت تپه راه انداز

راه  یو فعاالن مدن ارگرانکارزار، توسط معلمان، ک نیکارگران معترض شده اند. ا یو قانون یمطالبات صنف

 شده است. یانداز

 

 پانصد نفر اول  امضا کننده: یاسام

 ،یزاده، رضا مسلمقاسم زیعز ،یمقدم، محسن عمرانهزاره نینسر ،یدیخواه، حسن سععبداهلل وطن ،یشهاب رضا

 ،یفرشاد عباس ،یپورشمس نیرحسیام ،ییدومان بکا ،یوسفی یعل ،یمحمدجواد لعل ،ییرضا دیباستان، سع الهینب

 ونیپور، شبنم بهارفر، همابهمن نینسر اهپور،یسارا س ،یفرزاد احمد دانا،سییر برزیفر ،یالهکاظم فرج

شهرزاد  ،یرینجمه نص پور،لیاسماع یمرتض ،یمجاب دبابکیس ،یدریفرحناز ح ،یآرمان ذاکر ،یخانیحاج

 یعل ،یبیحب یثی، ل انیمحمد غزنو ،یصالح آزاد ،یآبادعزت دولت ،ینائیعمرم گانه،یرهام  ،یعیرف رایسا ،یریقد

فرزانه  ،یاکبر دیحم ،یداودرضو ،ییرضا دیسع ،یمحمدقاسم ،یمیابراه اوشیس نژاد،یمصطف دهیحم ،یابوطالب

حمزه  ،یرضوینیفخرالسادات حس ،یفارسان یعباس خسرو ان،یعل هانیو ،یرانیا نیشاه ،یلیاسماع یعل ،یسجاد

 خواه،نیجعفرمحس ،یریام نازیپر مرام،یمحمدرضا زارع ،یمصطف نیتحس ،یدگلیآقازاده، شهرام ب یول ،یمنصور

 ،یحانیگلناز ر رزادگان،یام یمجتب رزادگان،یجعفر ام رزادگان،یاصغر ام رزادگان،یام یمرتض زاده،نیحس دیفرش

قادر  ،یمروت، احسان رضائ یمروت، سعد میابراه ،یحانیعزت ر ،یحانیبابک ر ،یحانیر داهللی ،یحانیحمزه ر

 ،یریبش دیوح ،یابسهر اریزان ،یمیرحمان ابراه ،یلکما نیآرم ،یهانا خضر ،ییدرود، صادق رضا هیمرض ،یانار

 ان،یمنصوره عرفان ،یماهان صالح ،یکالنک دیسع ،یشبنم آشور ن،ینشعقاب وسفیپرستو عباسپور ،  ،یزیتبر دیسع

هماپور، مهناز  الدیم ،یامجد ساعد نژاد،یوفائ یعل ،یفکور، امجد ساعد اریکام ،یکندیپگاه تا ،یادیعبداهلل ص

کاوه  ،یمحمد فروتن، سولماز اسکندر دپور،یسع نیآرو ،یراتیشج مانیپ ،یجعفرسبحان ،ییرضا نیحس ،یدریح

 اکبریعل ،یالهام صالح نژاد،مانیمحسن سل ،یمرع یسی،عییعال دیام ان،یپزشک منیه ،یاسدپور، بهزاد بارخدائ

سحر صبا،  ز،یعاطفه رنگر ،یبزرگدشت نی)خسرو(، امیمیاحمد رح ،ینیحس مانی، پ فرانیمیتم فیشر ،یرهادیپ

 دیمج نگار،یقادر بیضمیر، ادپاک ان،صدیقهیزدانی هی،انسیمحدثه محمد ،یالهام صالح ،یوانگه نیآرش
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 ،یبهروز خباز، آرمان شکر ،یشکر ان،آرمانیدیوح می،مریمهدال ثمیکفاح خالدى، م ،یمحمد مهد ،ییایرعا

فلور  ،یکیر اسری خواه،یروز فیلط ،یسحر محمد ،یغالم رضایکردلو، عل یمصطف ،یمیکر نیام ،یبهروز قاسم

 یعل ،یعطا باباخان ،یفیشر نیآرم ،یریتاخ ریام پور،ینعمت درضایس ،یعباس نژندکودک ،یغالمرضا خان ،یفتاح

 ،یالسیم وایش ،ینادر احسن ،یزهره قهرمان ،یارسیک ژنیب ،یگوهرینوروز میابراه نوا،یمحمد نیحس ،یپورعل

 ،یشرق دیحم ان،یاحمد زرگر ،یاکبر ارمحمدی ،یحسن سردار نژاد،یالنیمازیار گ ،یمیجعفر ابراه ،یمحمدعسل 

 یعل ،یمحمدرضا جعفر ،یدهباش یعل اشکور،یمیآ.ابراه ،یقیصد نیبهاالد ،ینینرگس حس ،یانگشتر انیطغ

 میابراه ،یزیتبر رضایعل ،یدقبادیحم ،یقائد مهیبانک،  حک نینگ ها،ییایاهلل کفتح ،یقبادیحق نیحس با،یشک

 ،یمیکاظم عظ ،یفرخ یعل ،یرستم یمهد ،یرستم یعل ،یپورمهد نیحس ،یمیخانی،کوشا اثامیر برج ،یکروشات

 ،ینادر پورخان ،یفیس دیسع ر،یضمپاک جهیخد ،یزارع نیحس ،یشاهرخ مدد ،یزهرا کازرون ،یمفاخر یهاد

 وایه ،یمیسل الیل ،یعیشف یعل ،یشهناز هاشم ،یریام میرح درزاده،یمهرنوش ح ،یخسرویک نویم ،یاولدوز هاشم

جالل  ،یکارگر، مولود رضازاده، پرستو فاطم ریام ،یانصار حانهیر ،یرضا مراد ان،ینیمسعود ام ،یرضا حائر ،ییبابا

نجار،  ی، علیاصغر بهبهان ،یفرخ ینازل ،یاشرف دیام هاشم،بیحسن نا ان،ینیعباس)کسرا( روئ ،ینیحس الدیم ،ینبات

سوسن  ،یتوکل دیسع ،یجاسم جرف ،یتوکل دیسع ،یداغآق ثاقیم ،ی(هروآبادری)امرضایمقدم، علطالب درسولیس

 دعباسیس ،ییکسا مرادیعل ،یمیسالومه رح ،یآذر توکل ،یاحمد توکل ،یدوست مانیاحمد جاسمی، پ ،یاحمد

 ،یشاهو محمد ،یفرانک عبد ،ییرضا نایم اد،آز یعل ،یسروش قادر ،یدیعرفان رش ،یفرزان ابوالفتح ،یکاوس

 درضایحم رحاج،یم دیناه ،یمانیسل دیسع ،یخانقادر مسلم ،یمانیسل مینس ،یاقدس پورمراد ،یریآتوسا وز

احسان  ،یریصادق عشا ،یصالح دیوح ،یرضا فروتن، محمد اشرف ،یریبهجت م ،یمحمد کاشف ،یزاهدیقاض

 یول ،یمهد سیادر ،یربداقیپ رادیه ،یطاهره مراد ،یالهام مراد ،یمراد روزهیف ،یاحمد یتیمعلم، گ یعل ،یبحر

 ،یگل رضایعل ،یمعروف اهللیبهزاد سهرابى، نب ،یسالم، فرزان کاردان، اصغر مشهد مانیپ ،یمهرداد امام زاده،میعظ

 فرد،یمحمد نیرحسیام ،یزهرا فرهنگ ،یریم.کب ،یبوطرفشکوفه آذرماسوله، فریا سلیمى، احمد آل ،یریش میابراه

غزال  ،یدیبهزاد فر ،یلنگرودیجواهر ریام ،یاسکندر دیسع ،یرابوالحسنیآزاد، فاطمه م ایکتوریو ،یاریساناز اله

 ریهژ پور،یمنصور اسانلو، محمد مهد ،یدریح ریام سته،یشا نیمعتقد، نگ مییوسفی، مسعود وطندوست، مر

فروزان یوسفی،  ر،یمتح هیحان ،یمیکر دیفر ،ینرزا تهرا ش،یمحمود رستگار، آرزو درو ،یآرمان امام ،یعتیشر

احمد  ،یلنگرود یاحمد زاهد ن،یمهرداد آر نژاد،میامین شریفی،رضا ابراه ز،یار دریاب ،یلرستان یدی

 سیادر ،یمحمد خان ،یآذرنگ افروز، رضا خدارحم ،ییکویرضا ن رک،یلو، فاطمه م ینظرعل طرف،بهمنیبن

 ،ینگار هاشم ،یاتیح اوشیس ،یحسن ریمنصور شبگ ،یپور نیوه اخوان، نسرکا ،یدژبند، جعفرشهباز

 یمرتض ،یاقدام دوست، فرشته عبد هیعال ،یبیمص درضایحم ،یمهسا مکارم،  هانا صالح ،یمسعود فرج ،یمالئ دیسع

 ،ییجالل طبا ،یزهره نجف ،یحامد خسرو ان،یاحمد زرگر ،ییرزایشارا م ،یعبد برزیفر ،یشوگار فاتح ،یترمه چ

 ،یمیقاسم کر
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 ف،ینادر ت ،یذکر میمهربخش، ابراه ریجهانگ ،یاریمحمد صادق اسفند ،یوفا صمد ،یخدر یعل ،یباقر بایفر

احمد مستجاب الدعوه،   ،یگودرز یافشار، مجت یصمد ریرامان ساعد، ام ،ینیرضا حس ،یدیفرش دیصبور، فرش ایدر

 نیمسعود، آراز ام یپر اض،یزهرا ف اده،ز یمد بایدرخشان، شک نیحس ،یعقوبی ریام ،یمیقاسم کر ،یمانیجواد سل

 ،یمانیا مانیپردیس بگلو، ا ،یریام نیریش ،یاقبال، محمد جواهر نیزر رضایزاده، عل یمحسن اصفهان ،یناصر

 ان،یفاطمه نوچ ،یدیاباصلت ام ،یربابه محمود ،یتهماسب سهراب ا،یرنیوز مایس رزاپور،یحجت آزاده، م درزمان،یح

 ،یمحمد نیپرو ی،پری اسد ،یداود انیشا

 ،یلیوک ایآرام، محمد حسن پوره، مح لیپ اریاسفند ،یاکبر نیحس ،ییرزایم ایمیک ،یالهوت اوشیس ا،ین ریپ امکیس

پورمند، محمود  یجالل کربوند،  گوهر افشار، مصطف ،یحسن جانبزرگ ،یوسفیاکبر  یعل ،یرضا فرهاد محمد

 ،یغالم نیشه ان،یلیاسماع مانیسل ات،یب هیسم ،یعشرت گرج ،یمحمد لک معروف ،یدلفان روسیپور، س یقیصد

 قره،یبا سیفرنگ ،ییبابا میمر ،یرفاه یعل ،یموسو یسیع ،ینائیعمرم ،ییرضا ترایم ،یکرم دیبخشی، حم رویا

فاطمه  ،ینیفرهاد زرگران، زهرا افراز، زهرا حس ،یمصباح ریام ،یشرق دیحم ،یفتح هیحسن جانباز، مرض

 میابراه ،یدیمج یمهد ،یدیچنور سع ،یوانیمهرداد گر  ،یشهال آتش سودا، الهام رسول وان،یبهرام ک ،یمیزندکر

حسن  ،ییاحمد رضا ،یپور، محمد افشار، مهرداد محمد یمحبوبه کارمند، هاشم آزاد، محمد مختار ،یمرزدشت

 ان،یمهرداد عل ییایدر

 رزادگان،یمحمدرضا ام رزادگان،یام رضاینژاد، عل یدیقنبر توح ان،یفاضل دیصحرانورد ) کوچصهان(، پان جعفر

 سهینف ،یدیرش میمروت، مر میابراه ،ینوروز رستم ،یقباد یسعد ونس،یپور میغالمعباس شجاع پور، نج

روح اله زارع،  ،یاسیشاپور ال ،یاسیفرد، غفار ال ونیشاپور هما ،یمروت دینجمه مروت، ام ،یحانیمروت،گلناز ر

 ،یاشکان احمد ،یمراد یرعلیشجاعپور، ام نهیمد رزادگان،یعبدالرضا ام ،یریزارع، امان اهلل نص نیرزاحسیم

 نایت ،یموسو دهیفر ،یآبادمحسن بالش ،ینادر دیفرج زاده، سع هیحور ار،یفاطمه باز ،یدیحامد، ناصرحم یاحمد

خوشرو، حجت  رضایپور، عل یعباس تق ،ییآرشام رضا ،یتوپچ یمهد وانفر،یمحسن ک ،یعاشور نیقراگزلو، ام

رضا معمار زاده، شاهپور  ،یلک معروف دریح ،ییفاضله رضا ،یکردستان ینور ،ینور یسعد ،ینامدار نیآزاده، افش

 لیاحمد اسمع ،یمحمد سردار ،یمحمد گرج ،ییرضا دایش وسفوند،یمحسن  ت،یرفاه وسفی ،یقباد ساک ،یساک

 ،یسرکان یمهد ،یچمن ریام ،یقاسم توکل ،یبهروز گرج ،ییازنا یپوره ، مهد میپوره، مر نایم ،یزاده، متاف ساک

محترم لک پور، احمد  ،یعیمنصور شف ر،یخ الیژ ،یاحینسب، داراب ر یرضا زارع ،یلک، محبوبه زارع دیمج

پور احمد،  یتق ار،یورمز الیسه ،یعباس تشوک ،یگرج دیترک، سع یعل نیحس ،یرضا نظر ان،یاتیب یپورمند، عل

محسن  ،یدریپروانه لک ح ات،یب امکیس ،یموریت یحسن عل ،یمامل یرعلیمحمد وحدت ، ام فه،یشر نیآرم

 .یزدانی یقادر جاب، عل ،یعابد
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 نشر. باز

 :پانصد نفر دوم یاسام

. محمد ٥٠۶ یخی. عباس ش٥٠٥ ینحندا دی. حم٥٠4 یاللهفیس الی. ل٥٠٣ ی. غالمرضا همت٥٠٢ یلیرضا خل .٥٠١

 نی. حس٥١١. ترانه راد ٥١٠ ی. فرحناز جواد٥٠٩. فاطمه رحمانزاده ٥٠٨ ی. نرجس ناصح٥٠٧پناه عباس فیشر

 دی. حم٥١۶ ی. ذوالفقار احمد٥١٥ ی. نادر نادر٥١4پژوهش)صابر(  می. محمدابراه٥١٣توانا  ی. عل٥١٢ یسالم

 نداری. غفار د٥٢١ ی. فرهاد خانبلوک٥٢٠ یری. داودام٥١٩ ە. طاهر قادرزاد٥١٨. فرنگیس مرادى ٥١٧ دیمفیمیکر

زنده روح لهی. جم٥٢۶ یدگلی. شهرام ب٥٢٥ یکرم می. مر٥٢4. حجت آزاده ٥٢٣. فرخنده جعفرى ٥٢٢ جاننیام

 یادگاری نی. حس٥٣٢ ینیام ایرو .٥٣١ یری. فرانک ام٥٣٠خرسند  موری. ت٥٢٩ یری. فرزانه مش٥٢٨ ری. مهناز خ٥٢٧

 می. مر٥٣٨ پوری. کرامت تق٥٣٧. سولماز طالبی ٥٣۶ ی. آمنه خرم٥٣٥ یغالم ای. پو٥٣4 ی. هاشم محمد٥٣٣

 دعباسی. س٥4٣سرلک  نیرحسی. ام٥4٢ وندی. صادق موس٥4١ یعی. شهناز رف٥4٠ انی. اشرف گرج٥٣٩ یصادق

. عبدالرضا ٥4٨ یمحمد ای. ثر٥4٧ اتی. منصور ب٥4۶نسب . آرمان مروت٥4٥ ی. بهرام مظفر٥44 ینیرامیم

 اتیب درضای. حم٥٥٣. محمدرضا دهقان ٥٥٢ ی. ناصر رمضان٥٥١مرزبان  ی. عل٥٥٠ ی. محمد عباس٥4٩ یخوانسار

 یقاسم اکبری. عل٥٥٨ کشاورز. اشرف ٥٥٧ یبزرگجان حسنی. عل٥٥۶. محمد هموله ٥٥٥هموله  نیالبن. ام٥٥4

. ٥۶4پورمند  رای. سم٥۶٣ یشجاع ای. رؤ٥۶٢. احمد لک ٥۶١ساالروند ترک رضای. عل٥۶٠ یقاسم لهی. جم٥٥٩

 ی. مرتض٥۶٩. نادر زند ٥۶٨ یملک نی. حس٥۶٧ یگنج می. مر٥۶۶ جوکاری. عبدالرسول هاشم٥۶٥ یاحمد آسترک

. ٥٧٥ ی. نادر کعب٥٧4 یودیحمود ه. م٥٧٣سرلک  رجی. ا٥٧٢. محمود ستوده ٥٧١ یادگاری یعل ٥٧٠ یلیخل

. ٥٨٠ یرباقری. محسن م٥٧٩ یرباقری. اکرم م٥٧٨دهقان  لی. اسماع٥٧٧ ی. داوود سلطان٥٧۶ یریاهلل نصعزت

 یبزرگ. رحمان جان٥٨4 یبزرگجان می. کر٥٨٣ ینیرامی. حسن م٥٨٢ ینیرامیم نی. حس٥٨١ انیمحمدرضا وجد

ترک  ی. عل٥٩٠. داوود لک ٥٨٩ اتیب می. رح٥٨٨اهلل لک . عزت٥٨٧. منوچهر ساالروند ٥٨۶ اتیب ی. عباسعل٥٨٥

اهلل . رحمت٥٩۶ یودی. محمود ه٥٩٥. حسن سرلک ٥٩4 یگنج ثمی. م٥٩٣ یاهلل گنج. روح٥٩٢. محسن پورمند ٥٩١

. ۶٠٢ یتهران دی. مج۶٠١ ی. سوگل مراد۶٠٠ یباقر نی. حس٥٩٩ ی. مرجان داود٥٩٨پورزال  ی. زر٥٩٧ یرینص

. ۶٠٨ کنامی. سلمان ن۶٠٧ ی. عباس نور۶٠۶نور  ای. ثر۶٠٥ یمساح درضای. حم۶٠4دلنواز  دی. ناه۶٠٣ یسلمان مایس

. ۶١4 یفی. جادر شر۶١٣ ییخدای. عل۶١٢. فهیمه بادکوبه ۶١١. فرشته بادی ۶١٠ یآزاد ژهی. من۶٠٩محسن عطار 

. ۶١٩نشان جم ری. اردش۶١٨ یشرف ونسی. ۶١٧ یزاوی. جواد حر۶١۶رها  نی. شرو۶١٥معصومه پاداش 

. عاطفه دهقان ۶٢4 ی. احد امراله۶٢٣ یکمائ ی. مهد۶٢٢. آمنه رحیمى ۶٢١ یتاجدار ی. کبر۶٢٠ یرموسویدامیس

 وسفی. ۶٣٠ یمنتظر دهی. سع۶٢٩ یلی. داود جل۶٢٨. مسعود سعادت ۶٢٧جنادله  دی. مج۶٢۶ یدری. کاظم ح۶٢٥

. ۶٣۶ ینور دی. سع۶٣٥سعادت  دی. سع۶٣4 یفتح روسی. س۶٣٣. آذر حضرت ۶٣٢ یدمحم فهی. شر۶٣١ یصفار

 لی. اسماع۶4١. شهناز هماپور ۶4٠ یاهلل مراد. روح۶٣٩خواه احسان مای. س۶٣٨ انیکاو نی. حس۶٣٧ یفاطمه گواه

. شهره ۶4۶ پورییموال ی. عل۶4٥ ی. اکبر گودرز۶44 یچتخمه رضای. عل۶4٣ یدمقیملک ی. هاد۶4٢ یگودرز

. فرامرز ۶٥١اسدپور  رضای. عل۶٥٠ ییایرعا درضای. حم۶4٩زاده ملک یدعلی. س۶4٨ ی. رضا طاهر۶4٧ اکملیهاد
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 ری. اردش۶٥۶ ییایدر نی. رام۶٥٥ یاله احمد. لطف۶٥4 ی. کاوس اسالم۶٥٣ ی. مهرداد صبور۶٥٢ رانوندیب

. اشکان ۶۶١ ی. منوچهر افضل۶۶٠ ی. تورج ابوذرخان۶٥٩چالشگر  نای. س۶٥٨ ی. راحله طاران۶٥٧ یقنواتیزارع

. فرزانه ۶۶۶ زادهنی. محمد حس۶۶٥ یلی. آرمان اسماع۶۶4 یمحمد ی. عل۶۶٣ زادهمی. بهنام ابراه۶۶٢پارساپسند 

. ۶٧١ راغبی. زرتشت احمد۶٧٠. نادر عبدالوند ۶۶٩ یمردی. صفدر پا۶۶٨ یمحمود. سودابه ملک۶۶٧لک 

. ۶٧٧ یی. محمد موال۶٧۶ یاورنگ هی. رق۶٧٥ ی. حسن فالح۶٧4پاشا  مای. س۶٧٣ یوکل. احمد ت۶٧٢هموله  لیاسماع

 یبهمن جهی. خد۶٨٢. محسن مقصودى ۶٨١پوره  هی. مرض۶٨٠بسحاق  می. کر۶٧٩ ی. رضا نظر۶٧٨ یمحمود مصدق

 نژند. شوکت ۶٨٨. نرگس پوره ۶٨٧. بهنام پوره ۶٨۶ ی. قاسم گرج۶٨٥ یگرج اهللفی. س۶٨4. زهرا کلهر ۶٨٣

. ۶٩4 وندیحاج دی. حم۶٩٣ وندیحاج دی. سع۶٩٢ یمعروف اهللی. ول۶٩١ یمعروف ی. عل۶٩٠ یمیرح اهللنی. ع۶٨٩

اهلل هنرمند . عزت۶٩٨ اتی. فاطمه ب۶٩٧لک  نهی. سک۶٩۶ یآباد. مهراب لک قاسم۶٩٥ یآبادسهراب لک قاسم

مرزبان  ی. نب٧٠٣ یمیاهلل رح. حشمت٧٠٢ یسجاد دحجتی. س٧٠١هداوند  لی. اسماع٧٠٠ یودیاهلل ه. حجت۶٩٩

محمد . ٧٠٩ یملک نیحس. ٧٠٨ اتیب یمحمدتق. ٧٠٧یفاطمه محمد. ٧٠۶ یمردان سم. قا٧٠٥. محمود مرزبان ٧٠4

. ٧١٥پورمند  ریجهانگ. ٧١4هاشم لک . ٧١٣محمدقربان لک . ٧١٢غالمعباس لک .٧١١ ییازنا میمر. ٧١٠ کیتاج

. ٧٢٠ ندسهراب عبدالو. ٧١٩نوراهلل عبدالوند . ٧١٨ منشیپورعال یمهد. ٧١٧ شیناصر ابوغب. ٧١۶پورمند  یمصطف

قاسم مهرآور . ٧٢4 رانوندیب محمدیعل. ٧٢٣ ینیرحسیم دختیحسن. ٧٢٢ یعسگر دیحم. ٧٢١فاطمه فوالدوند 

سهراب . ۶٩4 وندیحاج دیحم. ۶٩٣ وندیحاج دیسع. ۶٩٢ ینیحس ریام. ٧٢٧ یمحمد سار. ٧٢۶ یسار یموس. ٧٢٥

. ۶٩٩اهلل هنرمند عزت. ۶٩٨ اتیب مهفاط. ۶٩٧لک  نهیسک. ۶٩۶ یآبادمهراب لک قاسم. ۶٩٥ یآبادلک قاسم

. ٧٠4مرزبان  ینب. ٧٠٣ یمیاهلل رححشمت. ٧٠٢ یسجاد دحجتیس. ٧٠١هداوند  لیاسماع. ٧٠٠ یودیاهلل هحجت

محمد . ٧٠٩ یملک نیحس. ٧٠٨ اتیب یمحمدتق. ٧٠٧ یفاطمه محمد. ٧٠۶ یقاسم مردان. ٧٠٥محمود مرزبان 

. ٧١٥پورمند  ریجهانگ. ٧١4هاشم لک . ٧١٣محمدقربان لک . ٧١٢ لکغالمعباس . ٧١١ ییازنا میمر. ٧١٠ کیتاج

. ٧٢٠سهراب عبدالوند . ٧١٩نوراهلل عبدالوند . ٧١٨ منشیپورعال یمهد. ٧١٧ شیناصر ابوغب. ٧١۶پورمند  یمصطف

قاسم مهرآور . ٧٢4 رانوندیب محمدیعل. ٧٢٣ ینیرحسیم دختیحسن. ٧٢٢ یعسگر دیحم. ٧٢١فاطمه فوالدوند 

محمد . ٧٣٠ یاحمد شرهان. ٧٢٩سگوند  رمرادیپ. ٧٢٨ ینیحس ریام. ٧٢٧ یمحمد سار. ٧٢۶ یسار یموس. ٧٢٥

لک  هیرق. ٧٣٥ یسلطانمراد صالح. ٧٣4لقا پارسامنش مه. ٧٣٣ یمراد پاپاهلل. ٧٣٢ یساک میابراه. ٧٣١ یرسول

 ییرضا پارسا. ٧4٠ یهاشم وضیع. ٧٣٩ یارسالن طالب. ٧٣٨ ییکاوه بنا. ٧٣٧ یابوالفضل سجاد. ٧٣۶ یآبادیعل

. ٧4۶عطا مرادنژاد . ٧4٥ ینیممب اصغریعل. ٧44 یآذر معتضد. ٧4٣ یفروغ سجاد. ٧4٢ یگشتاسب دهقان. ٧4١

 بیحب. ٧٥١ یناصر آقاجر. ٧٥٠ یسنجر یعل. ٧4٩ یمحمد ربان. ٧4٨دانیال بهروز . ٧4٧ یمحمدفاطمه شاه

 یمحمد باسر. ٧٥۶زاده عبداله مانیسل. ٧٥٥مهدیه گلرو . ٧٥4 یمیلس ایفر. ٧٥٣ یگیب نهیآد. ٧٥٢ یگیبیمرادعل

 یمراد اورییعل. ٧۶١ انیصبوح لیجل. ٧۶٠ یباباد انوشیک. ٧٥٩ زادهیغالمرضا بچا. ٧٥٨ یمسعود خدر. ٧٥٧

 یصادق لیاسماع. ٧۶۶رضا فالح . ٧۶٥ یهموله محمد دیوح. ٧۶4 یدمنصوریمج. ٧۶٣ دوشیعباس خورش. ٧۶٢

مهران . ٧٧٢کرامت مهرآور . ٧٧١ ییبایبهزاد ز. ٧٧٠نسترن باوندپور . ٧۶٩ یفاطمه املش. ٧۶٨ یصادق دمحمو. ٧۶٧
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 یمحمدطاهر تنکابن. ٧٧٧زاده محمد حسن. ٧٧۶ یاحمد انیب. ٧٧٥ یجواد حق. ٧٧4سامره داشاد . ٧٧٣ یصادق

 ییکسا یعل. ٧٨٣ یاعظم حسن. ٧٨٢ ینادر عرفان. ٧٨١زاده نادر جمال. ٧٨٠هرمز دهار . ٧٧٩ رشکاریم دیوح. ٧٧٨

 یمهد. ٧٨٩ یمیلو یموس. ٧٨٨ یمناب نیاسی. ٧٨٧ اریسحر شه. ٧٨۶ یثابت ریام. ٧٨٥ یبزرگمحمد دشت. ٧٨4

 هیسم. ٧٩٥ یوضیع نیحس. ٧٩4 یوضیع نیحس. ٧٩٣ یریمالک زه. ٧٩٢بهروز نور . ٧٩١س  جهیخد. ٧٩٠ یمیلو

مقدم  دیسع. ٧٨٠ یونیهما ترایم. ٧٩٩ یرحمان شهباز. ٧٩٨زاده یوائل یهاد. ٧٩٧ انیریاکرم نص. ٧٩۶ یاعصام

 یموس. ٧٨۶ یموسو دعبداهللیس. ٧٨٥ ینخع میمر. ٧٨4 یانصار هیهان. ٧٨٣ یانیماهان ک. ٧٨٢ ییرضا یمهد. ٧٨١

. ٧٩٢ یمحمد سگور. ٧٩١ یباو دیحم. ٧٩٠ ینیآرام ام. ٧٨٩ زادهیجرف اسری. ٧٨٨ یشوشتر فیلط. ٧٨٧ یجامد

 یباباد نینسر. ٧٩٧ندا محمدی سیده. ٧٩۶ ینور نیپرو. ٧٩٥ یآمنه دهقان. ٧٩4 یبتول سلطان. ٧٩٣ قنبرنژاد یمهد

مهدی . ٨٠٣ فریقائم انیشا. ٨٠٢الهام رستگارمهر . ٨٠١ فریبهکام قائم. ٨٠٠حسین بهادرى . ٧٩٩مرشد  نایم. ٧٩٨

 نیحس. ٨٠٩مراد سازور . ٨٠٨ یانیاحمد بابا. ٨٠٧ فینظ یعل. ٨٠۶ یدریح نیامیبن. ٨٠٥ یمیتم نینسر. ٨٠4منجزی 

پوران . ٨١4 یرانیگوهر شم. ٨١٣ یزاده حجازحسن عرب. ٨١٢ یجبار رضایعل. ٨١١ یریبابام دهیها. ٨١٠ یوسفی

. ٨٢٠ لیفام یشمس. ٨١٩ لیفام یشمس. ٨١٨رضا قباد . ٨١٧ یافتخار یعل. ٨١۶ انیدهدشت یعل. ٨١٥شهپر 

 یمهد. ٨٢٥ ینرگس خرم. ٨٢4 ینرگس خرم. ٨٢٣ نینخست دهیفر. ٨٢٢ یشقاق دیهنا. ٨٢١ ینیحس داشکانیس

. ٨٣١ترانه راد . ٨٣٠ یمعصومه محمود. ٨٢٩ یگودرز یمصطف. ٨٢٨ یریفرحناز ش. ٨٢٧ورکاله  یمهر. ٨٢۶ یپناه

. ٨٣۶ یآبادعزت دولت. ٨٣٥ یرودباریدیفردوس جمش. ٨٣4 یاحیسهند ر. ٨٣٣مردوک  نیمیس. ٨٣٢پروانه راد 

. ٨4٢ یمهوش فتح. ٨4١ یفتح ژنیب. ٨4٠بهاران  میمر. ٨٣٩ یهاشم زیمهرانگ. ٨٣٨ ینجف یعل. ٨٣٧منوچهر گلشن 

. ٨4٨ یجواد معصوم. ٨4٧ انیاکبر یعل. ٨4۶ یمانیفرهاد ا. ٨4٥ یبهمن احمد. ٨44توانا  یعل. ٨4٣ یعباس جعفر

. ٨٥٣ یقربان یعل. ٨٥٢ ییایض دونیفر. ٨٥١ یابمحمود شه. ٨٥٠ یشهاب یعل. ٨4٩( ی)همسر رضاشهابییربابه رضا

 یصمد یعل. ٨٥٨ یرسول یمهد. ٨٥٧ یمحمد قیشقا. ٨٥۶ یشبنم محمد. ٨٥٥ ییرضا دیحم. ٨٥4 یبهرام شهاب

عبدالرضا صحرانورد . ٨۶٣عبدالرضا صحرانورد . ٨۶٢ یسارا شهاب. ٨۶١ یقاسم میمر. ٨۶٠آزادوار  انیشا. ٨٥٩

. ٨۶٩ یمحمد قاسم. ٨۶٨ یمیرح نینسر. ٨۶٧خاکباز  یعل. ٨۶۶زاده جانحسن رایسم. ٨۶٥ یانیتب زیپرو. ٨۶4

 خ. ٨٧4نرگس منصوری . ٨٧٣زاده ناصر محرم. ٨٧٢ یسپهر نبیز. ٨٧١ یدونیفر دیوح. ٨٧٠ یاسکندر لطف

 یحسن محمد. ٨٧٩ یاشتر نیحس. ٨٧٨ یشرق دیحم. ٨٧٧ یبیحب نایس. ٨٧۶ ینوروز آمد. ٨٧٥ ینیحس ومسعود

 یغزال فخفور. ٨٨4 یدریفاطمه ح. ٨٨٣شوکت  یمصطف. ٨٨٢ یبیمس دفرهادیس. ٨٨١درخشان  دجعفریس. ٨٨٠

. ٨٩٠ یسهراب زهرا. ٨٨٩مزدک دالور . ٨٨٨اسماعیل رضایی . ٨٨٧اسماعیل رضایی . ٨٨۶ یدریفاطمه ح.٨٨٥

 دیناه. ٨٩٥ رایپ نیحس. ٨٩4 یسجاد یعل. ٨٩٣ زادهیحسن حاج. ٨٩٢طاهر قادرزاده . ٨٩١ انیکوروش عارف

 یرسولمهتاب . ٩٠٠زنده روح لهیجم. ٨٩٩ یزدانی یعل. ٨٩٨ پوریقوام یمهد. ٨٩٧ یریصادق عشا. ٨٩۶ ییرزایم

 انیآرا جهانگل. ٩٠٥ یرمضان میمحمدابراه. ٩٠4 ینیغالمحسرضا غالم. ٩٠٣ یسهراب دیسع. ٩٠٢ یفیشر دیناه. ٩٠١

 لیاسماع. ٩١١ یاصغر احمد. ٩١٠ظفرمند  اریشهر. ٩٠٩ زادهیعل نیثم. ٩٠٨ یمسعود اسد. ٩٠٧امین متاجی . ٩٠۶

 اوشیس. ٩١۶ یخانیلهراسب سار. ٩١٥منش مسعود به. ٩١4 یاحمد سایپر. ٩١٣ یاحمد دیمج. ٩١٢ یاحمد
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بهمن فرازنده . ٩٢١نژاد فاضل نایم. ٩٢٠ یخاتون بهزاد. ٩١٩ یمسعود خسرو. ٩١٨ یخسرو دمحمو. ٩١٧ یساعد

جعفر . ٩٢٧ یعیدالور شف. ٩٢۶ یاوریداوود . ٩٢٥ یترانه طهماسب. ٩٢4.یمانیمحمود سل. ٩٢٣ یآرش دعوت. ٩٢٢

 یجاسم خاور. ٩٣٢ ینادر دیوح. ٩٣١ یمحمد باران. ٩٣٠ یزهرا سنجر. ٩٢٩ یسنجر یمحمدعل. ٩٢٨فر عرفان

. ٩٣٨ نژادیبابک ول. ٩٣٧ یمسعود ظاهر. ٩٣۶ یعبدالرضا ظاهر. ٩٣٥ یمسعود اهواز. ٩٣4 یفاطمه حمود. ٩٣٣

 دمحمدرضایس. ٩4٣ یوانیک ایثر. ٩4٢ یقوام نیمه. ٩4١ یدادیاهلل علروح. ٩4٠ یطاهرخان دیسع. ٩٣٩ رانوندیب یعل

. ٩۶٩ یمیسا نیرحسیام. ٩۶٨ یریام وبیا. ٩۶٧ یرناس دیسع. ٩۶۶ ینادر عرفان. ٩4٥ یکامران محمد. ٩44 ینیحس

 یمرتضو دقاسمیس. ٩٧4 یعیرف یهاد. ٩٧٣ یصابر محمد. ٩٧٢ یباقر یعل. ٩٧١ یگلناز جعفر. ٩٧٠ ییفدا نیشاه

الله . ٩٨٠ یخادم ییحی. ٩٧٩ ییخدا یمان. ٩٧٨ یبلوچ میکر. ٩٧٧ ییصادق عال. ٩٧۶ یحاجت اهللتیآ. ٩٧٥
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های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از مطالبات بیانیه شورای هماهنگی تشکل 

 کارگران و دانشجویان

 

در حالی که این روزها بسیاری از اصناف ، از کارگران تا معلمان و از پرستاران تا رانندگان، خود با مشکالت 

جامعه، حمایت شایسته ای از  عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند به همراه دانشجویان، بعنوان وجدان بیدار

 .مطالبات فرهنگیان داشته اند

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن قدردانی از حمایت های کارگران، دانشجویان و سایر 

 .اقشار اجتماعی، وظیفه خود می داند از مطالبات تمام اقشار جامعه بخصوص کارگران و دانشجویان حمایت نماید

رایگان و عادالنه را مطرح می کنیم در اصل از حقوق فرزندان کارگران دفاع _آموزش#ما معلمان وقتی مطالبه 

می کنیم چرا که معلمان به واسطه ارتباط مستمر با دانش آموزان که اکثریت آنان متعلق به طبقه کارگر هستند به 

ال نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه نسبت به سال وضوح می بینند وضعیت زندگی و معاش طبقه کارگر در این یک س

تاکنون کمتر روزی بوده است که  ٩۶های پیش دچار افول نیز شده است تا جایی که می توان گفت از دی ماه 

 .یک یا چند واحد کارگری نسبت به وضعیت خود معترض نباشند

خصوصی “گران در کنار سیاست های بی شک تورم و گرانی افسارگسیخته و عدم پرداخت به موقع دستمزد کار

در بخش های صنعتی و تولیدی باعث بینواسازی گسترده کارگران و کاهش ” ارزان سازی نیروی کار“و ” سازی

فقیرسازی کارگران در کنار پولی سازی آموزش از جمله عوامل مهم در ترک  .امنیت شغلی آنان شده است

 .تحصیل دانش آموزان است

به شرایط موجود، اعتراض گسترده  … ر، واکنش کارگران از هپکو اراک تا معدن آق دره وبا آگاهی طبقه کارگ

به این روند ظالمانه بوده اما متاسفانه تاکنون دولت و قوه قضاییه به این مطالبات با مشت آهنین پاسخ داده و عمال 

 .بعنوان ابزار سرکوب کارفرما عمل نموده اند

رگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد اهواز حدود یک ماه است در اعتصاب در یک چنین شرایطی است که کا

، بصورت جدی خواهان ”معوقات مزدی“و دریافت ” مافیا“و اعتراض به سر می برند و ضمن تاکید بر قطع دست 

 .هستند” خصوصی سازی“برچیده شدن 

گسترده برای به شکست کشاندن اعتصاب  در روزهای اخیر شاهد تالش نیروهای امنیتی از طریق احضار و تهدید

در هفت تپه بودیم که با ایستادگی کارگران پیشرو هنوز به اهداف خود نرسیده اند شیوه ای از سرکوب و ارعاب 
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که ما معلمان آن را بارها تجربه کرده و باور داریم حتی اگر هفت تپه را وادار به عقب نشینی کنند اعتراضات فردا 

 .و روزهای دیگر در سایر کارخانه ها ادامه خواهد داشتدر فوالد اهواز 

شورای هماهنگی ضمن حمایت از مطالبات برحق و قانونی تمام کارگران و زحمتکشان ایران خواستار توقف 

در هفت تپه و فوالد اهواز است و از مشارکت کارگران در مدیریت و اداره کارخانه حمایت ” خصوصی سازی“

شکل های مستقل، هر نوع تشکل ، سندیکاسازی موازی و وابسته و بازداشت فعاالن می کند و خط سرکوب ت

 .نجاتی را به شدت محکوم می کند_علی#بخشی و _اسماعیل#کارگری بخصوص بازداشت 

، روز دانشجو را به تمام ” مبارزه با استبداد و استعمار“آذر ، روز  ١۶همچنین شورای هماهنگی در آستانه روز 

فرزند “عزیز تبریک می گوید. همانگونه که دانشجویان در حمایت از کارگران و معلمان شعار دادند دانشجویان 

 .معلمان نیز از دانش آموزان دیروز خود حمایت می کنند” . معلمانیم ، کنارشان می مانیم/کارگرانیم 

یوندی ارگانیک وجود ندارد اگر چه بخاطر فقدان سیاست های درست و راهبردی متاسفانه بین مدرسه و دانشگاه پ

اما دانشجویان و معلمان وقتی از عدالت آموزشی، نفی پولی سازی آموزش و استقالل نهاد دانشگاه و مدرسه از 

 .قدرت سخن می گویند جنس مطالباتشان یکی است

یاست شورای هماهنگی با تاکید بر این نکته که دانشگاه مکمل مدرسه است و بایستی عرصه آموزش عاری از س

های انحصاری صاحبان قدرت باشد بر حق تشکل یابی مستقل دانشجویان تاکید کرده از شوراهای صنفی 

 .دانشجویی حمایت می کند

شورای هماهنگی خواهان توقف روند کاالیی سازی آموزش عالی است و تاکید می کند روند سرکوب فعاالن 

در یک سال گذشته زندانی و به حبس های سنگین دانشجویی باید متوقف گردد و برای دهها دانشجویی که 

 .محکوم شده اند باید حکم منع تعقیب صادر گردد

در پایان تاکید می کنیم اگر چه کارگران ، دانشجویان و معلمان به تناسب حرفه و جایگاه خود مطالبات جداگانه 

از ” وق و دستمزد باالی خط فقربرخورداری از حق“ای دارند اما برخی مطالبات نیز مشترک است بعنوان مثال 

تشکل “و  ”آزادی فعاالن صنفی“، ”توقف خصوصی سازی“مطالبات مشترک کارگران و معلمان است و اینک 

از جمله مطالبات مشترک جنبش معلمان، دانشجویان ” آموزش همگانی رایگان و کیفی و عادالنه“و ” یابی مستقل

 .و کارگران است

معلمان و دانشجویان ضمن پیگیری مطالبات حوزه خود، مطالبات مشترک را نقطه پس ضروری است کارگران ، 

 .پیوند اجتماعی قرار داده و برای رفع تبعیض از جامعه ، بسط آزادی و عدالت اجتماعی در کنار هم تالش نمایند

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 ٢٠١٨دسامبر  ٥
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 !هفت تپه از کارگران فوالد اهواز شکریکارگران ن یکایسند تیحما

 

بر حق شما را  یدر تجمعات اعتراض زانیشما عز یرسا یها در فوالد اهواز؛ صدا یو هم طبقه ا زیعز کارگران

 نیاست.  اعتراضات متحدانه، شکوهمند و غرورآفر دهیشن ایکارگران هفت تپه، تمام کارگران کشور و تمام دن

برحق و  یاست. خواسته ها یکارگرمبارزات جنبش  خیدر تار یزیو افتخارآم دیشما در شهر اهواز برگ جد

  .و جهان است رانیکارگران ا یما کارگران هفت تپه و تمام تیو حما دییمورد تا زیشما دوستان عز یقانون

 

 یکارگر. مطالبات میدانیخودمان م یو آنرا صدا میا دهیاست که شن یمتماد یشما را روزها یدادخواه یصدا ما

شما  ی مانهیوحدت بخش و همدالنه و صم یهست. ما صدا زیما ن یو خواسته  دییمورد تا زان،یو برحق شما عز

. دیکرد تیحما ینجات یو عل یبخش لیاعما  اسم یکه از کارگران هفت تپه و دوستان بازداشت شده  میدیرا شن

در  دیکارگران با یاست که همه  یالزم ادین فر، آ"گردد دیکارگر هفت تپه آزاد با " دیییگویشما که م ادیفر

که کارگران  تیواقع نیبر ا دییبود و تا یدیما قوت قلب و ام یبرا زانیشما عز یسر دهند. همدل گریکدیاز  تیحما

  .ابندیتوانست به خواسته ها و مطالبات بر حق خود دست  خواهند یدر اتحاد و همبستگ

 

مطالبات  نیشدن ا ییو خواستار اجرا میکنیم تیکه ما از مطالبات شما کارگران فوالد حما میداریاعالم م لهینوسیبد

 :میفوالد اهواز هست یکارگران گروه مل یبرا

 

 باز گشت شرکت به بدنه دولت   -

  هیورود مستمر شمش و مواد اول -

  ازیو قطعات مورد ن زاتیتجه نیو تام دیتمام خطوط تول یراه انداز -

 فروش مستمر محصوالت  -

 پرداخت به موقع و مستمر حقوق -
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آور،  انیمشاغل، شمول طرح مشاغل سخت و ز یطرح طبقه بند یچون اجرا یگرید ی: مطالبات حداقلنیو همچن

 .الزم یکارگران از امکانات رفاه یو برخوردار یمستقل کارگر ندگانیدستمزد با لحاظ نظر نما شیافزا

هر چه زودتر و همزمان با اعتراضات  دیبتوان میدواریهمراه و متحد. ام زانیو با شما عز میکارگران فوالد زین ما

 .دیبردار یمحکم یقدم ها زیمستقل از دولت و کارفرما ن یتشکل کارگر تیو تثب جادیا یبرحق خودتان در راستا

 

 

 ٩٧آذرماه  ١4 چهارشنبه
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از کارگران هفت تپه و برای آزادی اسماعیل فراخوان کارزار سراسری در حمایت 

 بخشی، علی نجاتی و سپیده قُلیان

 

ما تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری در ایران و نیز جمعی از فعالین کارگری هفت تپه و دیگر نقاط کشور، 

  .سرکوب، بازداشت و حبس کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه را قویا محکوم می کنیم

 

آبان ماه نمایندگان کارگران اعتصابی هفت تپه بازداشت شدند، بدنبال اعتراضات  ٢٧پس از آنکه در تاریخ 

عمومی، همه آنها به جز اسماعیل بخشی با قید کفالت آزاد شده اند. مقامات برای تسهیل سرکوب کارگران و 

یل بخشی هستند. این نخستین بار نیست که مطالباتشان به دنبال بهانه و در صدد پرونده سازی امنیتی علیه اسماع

نمایندگان کارگران و فعالین کارگری در شهرهای مختلف کشور با اتهامات واهی امنیتی بازداشت و زندانی شده 

اند. اسماعیل بخشی نماینده منتخب کارگران نیشکر هفت تپه است. هزاران کارگر هفت تپه مدتهای طوالنی و به 

و تجزیه شرکت و برای احقاق حقوق و دستمزدهای معوقه خود اعتصاب و اعتراض  کرات علیه خصوصی سازی

کرده اند. هرچند سرکوب کارگران و پرونده سازی امنیتی برای نمایندگان این کارگران ممکن است بصورت 

  .مقطعی اعتصاب و اعتراض آنان را موقتا کم رنگ کند اما قطعا صدای اعتراض آنان خاموش نخواهد شد

 

ر اقدام سرکوبگرانه ی دیگری، ماموران امنیتی در روز هشتم آذرماه، با یورش به منزل علی نجاتی، کارگر و د

عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ضرب و شتم کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

دیگری است اما بعدها علی نجاتی را به مقامات قضایی نخست به دروغ اعالم کردند این دستگیری بابت پرنده ی 

اعتصابات هفت تپه منتسب کردند و برای او پرونده ی دیگری مفتوح کرده اند. این در حالی است که آقای نجاتی 

منجمله از ناراحتی قلبی رنج میبرد و در این مورد چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و هنگام بازداشت نیز 

 .ده استدچار ناراحتی جسمی ش

 

همچنین خانم سپیده قُلیان شهروندی که در همدلی با خانواده های کارگران هفت تپه در تجمع مسالمت آمیز آنها 

شرکت داشته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بازداشت شده است. مطابق اخبار موثق، اسماعیل بخشی و 

فشارهای روحی و جسمی شدید نگه داشته شده اند خانم قلیان عالوه بر ضرب و شتم شدید تحت بازجویی ها و 
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و نگرانی های جدی درباره سالمت آنها وجود دارد. تاسف آور این است که مقامات قضایی حتا اجازه مطالعه 

 .پرونده را به وکیل این عزیزان نداده است و کماکان و بی هیچ بهانه ای قرار بازداشت آنها را تمدید کرده اند

یاردی و غارت اموال عمومی توسط مسئولین دولتی و سرمایه داران، تبدیل به یک واقعیت غیرقابل اختالس های میل

کارگران و خانواده های کارگری و تهیدست، قربانیان  .انکار شده و انزجار مردم کشور را به همراه آورده است

نیازهای زندگی خود نیز محروم شده این غارتها و خشونتهای اقتصادی هستند تا جایی که از تامین ابتدایی ترین 

در عوض و در تداوم این روند فالکت بار، اعتراض و اعتصاب بر حق کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر  .اند

 .اقشار جامعه با تهدید، باتوم و حبس مواجه شده است، حال آنکه کارفرمای دزد و مختلس آزادانه جوالن می دهد

 

وان از کلیه کارگران و تشکالت کارگری در ایران و جهان درخواست می کنیم که ما امضا کنندگان این فراخ

صدای اعتراض کارگران هفت تپه باشند و متحدانه برای آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و علی 

وندی که در نجاتی و نیز تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و همچنین برای آزادی خانم سپیده قُلیان، شهر

تجمعات کارگران و خانواده هایشان حضور داشته و بازداشت شده است از هر گونه اقدامات حمایتی دریغ نکنند. 

از اعتراضات کارگران هفت تپه و فوالد و مناطق دیگر حمایت و در آن شرکت کنیم. طومارها و نامه های اعتراضی 

در محیط های کار و زندگی پالکاردهای آزادی کارگران  برای آزادی کارگران زندانی را امضا و پخش کنیم.

زندانی را در دست بگیریم. در رسانه های اجتماعی، حمایت از کارگران زندانی را برجسته نگاه داریم و از هر 

  .اقدام دیگری دریغ نکنیم

 

ت کارگران هفت تپه کارزار سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان و حمایت از مبارزا

و فوالد را تا پیروزی آنها ادامه دهیم و اجازه ندهیم که تهدید و سرکوب مانع از حمایت ما کارگران از یکدیگر 

 .شود

 

 کارگر متحد و متشکل همه چیز، کارگر منفرد و متفرق هیچ چیز

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ن و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرا

 کانون صنفی معلمان تهران

 گروه اتحاد بازنشستگان
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 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 معلمان عدالتخواه

 

 

 ١٣٩٧آذر  ١۶

 

 : آدرس سایت سندیکای کارگران شرکت واحد

www.vahedsyndica.com 

 :ارتباط با جی میل سندیکای کارگران شرکت واحد

vsyndica@gmail.com 

 لینک کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

)http://t.me/vahedsyndica( 
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 حمایت دانشجویان دانشگاهای مختلف ایران 

و فوالد از اعتراضات واعتصاب کارگران هفت تپه  

 

بعد از شروع اعتراض واعتصاب کارگران هفت تپه برای خواست ومطالباتشان، دولت هار سرمایه داری جمهوری 

اسالمی از یک طرف با دستگیری نمایندگان کارگران و از سوی دیگر با  ایجاد تفرقه و نفاق  سعی در به شکست 

عه حمایت و پشتیبانی بی دریغ خود را از کشاندن این اعتراضات کرد. اما در طرف مقابل الیه های متفاوت جام

خواست ومطالبات برحق کارگران و دستگیر شدگان را اعالم کردند در این میان دانشجویان دانشگاهی مختلف  

ایران در سظوح متفاوت و به اشکال گوناگون از کارگران و خواست و مطالباتشان حمایت  و همبستگی خود را با 

 کارگران اعالم کردند .

 

تجمع دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت 

 تپه

آبان  ٢٨وز، دوشنبه ردانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی در حمایت از کارگران متحصن نیشکر هفت تپه صبح 

 ، در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.٩٧

معلم زندانی » ،«کارگر زندانی آزاد باید گردد» ، «نان کار آزادی ، نبرد تا رهایی»عالمه شعار میدادند:  دانشجویان

 «نان کار آزادی آموزش رهایی» ،«اسماعیل بخشی آزاد باید گردد» ،«آزاد باید گردد

 

 :آمده است دانشجویان  در بخشهایی از بیانیه

 .کارگران نیست که میخواهند آن را از آن خودشان کنند تولید چیزی جز ماحصل رنج و نیروی کارخود

با درود به کارگران هفت تپه و همه کارگران ستمکش خاور میانه. گسترش مبارزات کارگران هفت تپه که در 

ادامه اعتراضات و اعتصابات چند سال اخیر این کارگران در راستای منافع به حق خود یعنی نظارت بر تولیدی که 

وی کار همین کارگران است هم هنگام با غلبه خصوصی سازی بر همه جوانب روزمره ما پاسخی ماحصل نیر

 .آگاهانه و همه جانبه را از ما می طلبد
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 دانشگاه تهران 

، دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از کارگران هفت تپه و در اعتراض به بازداشت ٩٧آبان ماه  ٢٩روز چهارشنبه 

 .اعتراضی برگزار کردندکارگران تجمع 

این دانشجویان با جمع شدن در محوطه دانشگاه، پالکاردهایی در دست گرفته بودند که رویشان نوشته شده 

 …و« از هفت تپه تا تهران، سرکوب زحمت کشان»، «فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم»بود:

 .رگران زحمت کش هفت تپه اعالم کردنددر ادامه دانشجویان با قرائت بیانیه ای همبستگی خود را با کا

 

 اعالم همبستگی دانشجویان با کارگران

ی واحد را دنبال های گوناگون، با وجود رنگ و لعابِ متفاوتشان، همگی یک برنامههای اخیر، دولتدر دهه

کردنِ نقشِ دولت در اقتصاد و خدمات اجتماعی و تسهیلِ کردند: سلبِ حقوقِ اجتماعیِ زحمتکشان، کوچکمی

 اقتصاد از –ی گوناگونِ زندگیِ اجتماعی هادارانِ خصوصی و دولتی. این برنامه در ساحتراه سودجوییِ سرمایه

یک چیز بوده است: سلبِ قدرت و مالکیت از  هابرنامه این یپایه. است شده اجرا – درمان و آموزش تا گرفته

ی سطوح جامعه گیری در همهراندنِ مضاعفِ آنان و واگذاریِ تمامِ ارکانِ قدرت و تصمیمحاشیهزحمتکشان، به

 .به دستِ طبقات مسلّط

چندانْ محکم هدف قرار گرفته است: در شهر شوش، در ی نهای از کشور، این پایهشود که در نقطهچند ماهی می

ی دستمزدهای معوقه آغاز کردند و چند ماه تپه از خواستهتپه. کارگرانِ هفتشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

های خود به این نتیجه رسیده در روندِ فعالیت ی شوراییِ شرکت رسیدند. کارگرانی ادارهپیش به طرحِ خواسته

ترْ ای که هر دمْ بیشگیریهایشان نیز یک علت عمده دارد: ساختارِ قدرت و تصمیمترین خواستهبودند که کوچک

 خبری اگر تازه –فرمان و مزدبگیر باشند بهها بردگانی گوشخواهد آنرانَد، ساختاری که میها را به حاشیه میآن

 .باشد مُزد از

هایش را تجربه کرده بودند دریافتند که تپه که هر دو شکلِ مدیریتِ دولتی و خصوصی و آفتکارگران هفت

قدرتیْ مالزمِ زندگیشان است. هر آنچه از اعتصاباتِ بودنِ مدیران، فقر و تنگدستی و بیفارغ از دولتی یا خصوصی

ی خصوصی/دولتی و تالش برای ی کارگران با دوگانهرزهایم، مباهای اخیر دیده و شنیدهتپه در ماههفت

نفر از  ١٩آبان، نیروهای امنیتی با بازداشتِ  ٢٧ی شورایی بوده است. روزِ یکشنبه ی ادارهکردنِ ایدهاجرایی

ها ها، این بازداشتها پاسخ دادند. اما برخالف تصورات آنتپه به این تالشکارگران و نمایندگان کارگریِ هفت

تپه نینجامید، بلکه اعتصابات تا مقابل دادگاهِ شهرِ شوش پیش رفت. کارگرانی نشینیِ کارگرانِ هفتنه تنها به عقب

 ای در دفاع از همکاران و یارانشان عقب ننشستند.لحظه که طعم کار جمعی را چشیده بودند،
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تپه و سازی هفتهایی که با خصوصیای از ورشکستگیِ آموزش عالی است. سیاستتپه آینهورشکستگیِ هفت

اند: تشدیدِ تضادِ بار به دنبال داشتهها پیامدهایی مصیبتکارگرانش را به ورشکستگی کشاندند، درون دانشگاه

یفیتِ علمیِ آموزشِ عالی، دور افتادنِ مطالعات دانشگاهی از نیازها و مطالباتِ مردم و تبدیل آن طبقاتی، کاهشِ ک

سازی های پولیها. با پیشرویِ سیاستبه ابزار سودآوری سرمایه و اِعمال کنترل بر کار، و دلمردگیِ فضای دانشگاه

شود. نِ اقشارِ زحمتکش بیش از پیش دشوار میها، دستیابی به تحصیالتِ عالی برای فرزندادر مدارس و دانشگاه

هایی در جهت تبدیلِ دانشگاه به شود. همچنین، پیشبرد طرحتر به جوالنگاهِ ثروتمندان بدل میدانشگاه هر دم بیش

کند. تفاوت میتر به زندگیِ زحمتکشان بیی کارمندسازیْ این محیط را هرچه بیشیک بنگاه سودآور و کارخانه

تر باید به فکرِ موفقیت و پیشرفتِ شخصیِ خود با خدمت به طبقات مسلّط باشد و مسئولیت و چه بیشدانشجو هر

ها آن بوده که فارغ از توقع و تصورِ شود. تالشِ جنبشِ صنفی در تمام این سالمعنا میتعهد اجتماعی بی

ها را به عقب ا و در حد توانش این رویههبُنگاه از فعالیت صنفی، صدایی باشد علیه این رویهاندرکارانِ دانشدست

براند. جنبشِ صنفیْ صدای تعهدِ اجتماعیِ دانشگاه نسبت به زندگی و مطالباتِ فرودستان بوده است، در برابر 

 خواند.مسئولیتی میتعهدی و بیجریانی که هر روز در گوش دانشگاه آواز بی

دانیم که زیرِ سرنوشتِ تمامِ زحمتکشانی می صنفیْ خود را همهای گذشته، ما دانشجویان و فعاالنِ امروز، بسان سال

اند، زحمتکشانی که با وجودِ هزاران درد و سختی، به قدرتِ ضربِ انواع و اقسام حمالت اقتصادی و امنیتی بوده

تگیِ خود سرنوشتی، همبساند. ما دانشجویان و فعاالنِ صنفی، نظر به این همی امورشان پی بردهخویش برای اداره

 کنیم.تپه اعالم و بازداشتِ نمایندگانِ کارگریِ این شرکت را قویاً محکوم میرا با کارگرانِ هفت

 

 از اعتصاب کارگرانآبان  3٠چهارشنبه  در حمایت دانشجویان نوشیروانی بابل

/ کارگر زندانی آزاد  فرزند کارگرانیماین دانشگاه  در آفی تئاتر این دانشگاه پالکارهای را که بروی   دانشجویان

اتحاد نوشته بودند حمایت و همبستگی خود را از کارگران هفت تپه اعالم  اتحاد کارگر معلم  دانشجو/  گردد  باید

 کردن .

در پردیس مرکزی دانشگاه تهران  و فوالدجمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از کارگران هفت تپه  

 .تجمع کردند

 والد کارگر دانشجو اتحاد اتحادهفت تپه هپکو ف -

 ی خوزستان الگوی زحمتکشانهفته تپه -

 دانشجو آگاه است با کارگر همراه است -

 ایم در سنگر دانشجو کارگرایستاده -

 فرزندان کارگرانیم کنارشان میمانیم -
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 کارگر زندانی آزاد باید گردد -

 

 ی تجمعبیانیه

اند که در بخشی صادر کرده« تپههمبستگی دانشجویان با کارگران هفتاعالم »ای با عنوان این جمع همچنین بیانیه

 .از آن آمده است

تپه و سازی هفتهایی که با خصوصیای از ورشکستگیِ آموزش عالی است. سیاستتپه آینهورشکستگیِ هفت

اند: تشدیدِ تضادِ بار به دنبال داشتهها پیامدهایی مصیبتکارگرانش را به ورشکستگی کشاندند، درون دانشگاه

طبقاتی، کاهشِ کیفیتِ علمیِ آموزشِ عالی، دور افتادنِ مطالعات دانشگاهی از نیازها و مطالباتِ مردم و تبدیل آن 

سازی های پولیها. با پیشرویِ سیاستبه ابزار سودآوری سرمایه و اِعمال کنترل بر کار، و دلمردگیِ فضای دانشگاه

شود. یابی به تحصیالتِ عالی برای فرزندانِ اقشارِ زحمتکش بیش از پیش دشوار میها، دستدر مدارس و دانشگاه

هایی در جهت تبدیلِ دانشگاه به شود. همچنین، پیشبرد طرحتر به جوالنگاهِ ثروتمندان بدل میدانشگاه هر دم بیش

کند. تفاوت میمتکشان بیتر به زندگیِ زحی کارمندسازیْ این محیط را هرچه بیشیک بنگاه سودآور و کارخانه

تر باید به فکرِ موفقیت و پیشرفتِ شخصیِ خود با خدمت به طبقات مسلّط باشد و مسئولیت و دانشجو هرچه بیش

ها آن بوده که فارغ از توقع و تصورِ شود. تالشِ جنبشِ صنفی در تمام این سالمعنا میتعهد اجتماعی بی

ها را به عقب ها و در حد توانش این رویهصنفی، صدایی باشد علیه این رویه بُنگاه از فعالیتاندرکارانِ دانشدست

براند. جنبشِ صنفیْ صدای تعهدِ اجتماعیِ دانشگاه نسبت به زندگی و مطالباتِ فرودستان بوده است، در برابر 

 .خواندمسئولیتی میتعهدی و بیجریانی که هر روز در گوش دانشگاه آواز بی

 

 دانشجویان دانشگاه هنر با کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد اهوازهمبستگی 

دانشجویان دانشگاه هنر در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران گروه ملی  ٩٧آذر٧روز چهارشنبه 

 .فوالد اهواز گرد هم آمده و همبستگی خود را با این کارگران اعالم کردند

عالوه بر اعالم حمایت از مطالبات کارگران و معلمان ، این پیام را منعکس  های مختلف هنر،دانشجویان رشته

 کردند که: 

 است هنرمند بخواهد نخواهد سیاسی 

 مانیمفرزند کارگرانیم؛ کنارشان می 

 تپه خوزستان؛ الگوی زحمتکشانهفت 

 دانشجویان دانشگاه قیامدشت 
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تپه و کارگران دانشجویان دانشگاه قیامدشت حمایت و همبستگی خود را با کارگران هفت ١٣٩٧آذر  ۶شنبه روز سه

 .گروه ملی فوالد اهواز اعالم کردند

تپه و فوالد اهواز و همچنین از ما دانشجویان دانشگاه قیامدشت تهران حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت

 .نماییممی اعالم  ر کرجکشاورزان اصفهان و پرستاران بیمارستان خمینی د

 دانشجو بیدار است 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد 

 حقوق مردم مظلوم ایران پرداخت باید گردد 

 گیریمحقوق ملتو پس می 

 کنیمایران را آزاد می 

 ١٣٩٧آذر۶تهران

 

 حمایت دانشجویان دانشگاه جهان وطن شهر مونیخ آلمان از کارگران هفتتپه

دانشجویان دانشگاه جهان وطن شهر مونیخ آلمان با ارسال عکسی از جمعی از دانشجویان  ١٣٩٧آذر  ٧چهارشنبه 

تپه اعالم کردند. روی دستنوشته دانشجویان که در حمایت خود را از اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت

و « ای هستیمتپهمه هفتما ه»و « اسماعیل بخشی را آزاد کنید« » همبستگی از مونیخ»اند؛ نوشته است: دست گرفته

 «تپهدر حمایت از زنان کارگر هفت»

 

 دانشگاه زنجان 

با برگزاری یک تجمع اعتراضی  حمایت و همبستگی دانشجویان زنجان از کارگران ٩٧آذرماه ٧روز چهارشنبه 

و هپکو اراک اعالم همبستگی  ه، فوالد با کارگران هفت تپزنجان دانشگاه دانشجویان  در این دانشگاه برگزار شد!

د به هر کجا که نشان ز دنپالکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بو کردند دانشجویان در این تجمع

 ثروت است ز حاصل تالش کارگر است.

 فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم 

 نان کار آزادی 

 کارگران زندانی را آزاد کنید 

  اتحاددانشجو کارگر معلم اتحاد 
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 دانشگاه رازی کرمانشاه  در حمایت از فوالد و هفت تپه و معلمان زندانی

خورشیدی، جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سالن آمفی  ١٣٩٧آذرماه  ١٣سه شنبه برابر با 

فوالد اهواز با در دست تئاتر این دانشگاه، در حمایت از معلمان دربند و کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه و 

نان، کار، آزادی و فرزند کارگرانیم، همراهشان می مآنیم و نان، آزادی و "داشتن پالکارد و بنرهایی با مضمون 

 .برابری دست به تجمع اعتراضی زدند

 

 پیام دانشجویان دانشگاه چمران اهواز 

 رانیا یزنده باد جنبش کارگر

کارگر  یطبقه  انیدر آن وجود ندارد.قلب ما دانشجو ستنیز هیکه امکانات اول دیشنویم یکوتاه مرا از خوابگاه پبام

مدرسه  کی ییجنبش دانشجو ی.هفت تپه امروز براتپدیتک تک شما م یدانشگاه چمران اهواز برا یدر خوابگاه ها

 .دیدانشگاه که شما کارگران یساز برالینئول انیسکوت و مجر دیما نه اسات دیست و اسات

 یو کارگر یمردم یما شوراها ویحضور دارد.آلترنات یزندگ یکارگر در لحطه لحظه  یطبقه  لیاسماع یاادهیفر 

 .مانیرهایمگر زنج میاز دست دادن ندار یبرا یزیچ گریما د، ست

شروع کرده اند  شیپ یو کارگران، از چند انیدانشجو یآذر امسال روز دانشجو مصادف شده ست با همبستگ ١۶

که ماموران  نمیبیکارگر را در دانشگاه سرکوب کنند.اما من آن روز را م یبه کنکاش و جستجو تا فرزندان طبقه 

 دانشگاه با ما متحد شوند. یلباس آب

 

ن در حمایت از فوالد و هفت تپهتجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک( تهرا  

اعتصاب و اعتراض کارگران فوالد و هفت  آذر در حمایت از ١٣دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران روز سه شنبه 

 و معلمان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار آزادی کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی شدند.تپه 

محوطه دانشگاه امیرکبیر برگزار شد و  این اعتراضات در پی فراخوان از پیش اعالم شده توسط دانشجویان در

هایی را به همراه داشتند که بر نوشتههایشان را در یکدیگر زنجیر کرده بودند، دستکه دست دانشجویان در حالی

کارگر، دانشجو، »، «کارگر دانشجو اتحاد اتحاد»، «توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد»ها نوشته شده بود: روی آن

  .«اد باید گرددمعلم زندانی آز
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 دانشگاه رازی کرمانشاه در حمایت از فوالد، هفت تپه و هپکو 

با در دست داشتن پالکاردهای که روی آنها نوشته   تیحمادانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه ٩٧آذر١4در تاریخ 

فرزندان کارگرانیم، کنارشان میمانیم هپکو، فوالد، هفت تپه   –شده بود ازهفت تپه تا تهران، کارگران درزندان 

 حمایت خود را اعالم کردند. ارگرا ن هفت تپه وفوالد اهواز وهپکو اراک پیوندتان مبارک ازک

 

 ٩٧آذر  ١٨یکشنبه 

 

 

اعتراضات در این  آذر امسال در دانشگاه های مختلف برگزار شد ١۶بر متن اعترضات کارگران فوالد و هفت تپه 

 ما شاهد حمایت و همبستگی مجدد دانشجویان ازکارگران هفت تپه وفوالد بودیم .

 برابر ورودی دانشگاه دست به تجمع زدند آذر ١٨ دانشجویان دانشگاه تهران روز شنبه

 دادند: کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد شعار می کارگران زندانی و دانشجویان، دانشجویان در حمایت از معلمین

پور تهران به مناسبت روز دانشجو تجمع اعتراضی برپا کردند. دانشجویان شعار دانشجویان دانشکده فنی شمسی 

 جنسیتی، تفکیک تجارت، خدمت در سالمت، و آموزش است، همراه کارگر با است، آگاه دانشجو دادند:می

 بیاریم؟ دووم چطور نداریم، خوابگاه حتی چی؟، برای چی؟ برای

 های در حمایت از کارگران به مناسبت روز تجمع اعتراضی برپا کردند.دانشجویان دانشکده هنر با شعار 

ها و تظاهراتهای اعتراضی در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت معلم در انشجویان گردهماییهمچنین د 

انشگاه تبریز، دانشگاه گرمسار، دانشگاه اهواز، دانشگاه سمنان و دانشگاه علوم تهران، دانشگاه نوشیروانی بابل، د

 .پزشکی سهند، دانشگاه فنی تبریز، دانشگاه مرند و دانشگاه ارومیه برگزار کردند

شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد سردادند و به حمایت از اعتصابها و در دانشگاه های مختلف دانشجویان 

 .اعتراضهای کارگری برخاستند
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جمعی از وکالی دادگستری به حسن روحانی؛ شکنجه اسماعیل بخشی دردناک و 

 مایه شرمساری است

 

 جناب آقای حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

 باسالم 

آقای اسماعیل بخشی صادر کرده ی قبلی که خطاب به ملت ایران در مورد جلوگیری از شکنجه احتراما پیرو بیانیه

بودیم و با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، بیست و دوم، سی و چهارم، سی و هشتم، یکصد و سیزدهم و یکصد 

قانون مجازات جرایم نیروهای  ٣٥قانون مجازات اسالمی و ماده  ٥٧٨و  ١۶٩و بیست و یکم قانون اساسی و ماده 

های ی جهانی حقوق بشر و مقررات کنوانسیوناعالمیه ٥ن منع شکنجه و ماده ی ی یک کنوانسیومسلح ایران و ماده

های حقوق سیاسی مدنی ژنو و کنوانسیون ١٩٧٧ی ژنو و دو پروتکل اختیاری الحاقی به آن در سال چهارگانه

 رساند؛و مفاد منشور حقوق شهروندی و سایر مقررات مرتبط به استحضار می ١٩۶٧و  ١٩۶۶

ی شرمساری است بار و مایههای صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسفهموضوع شکنج

و جای پرسش است که حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده اید؟ زیرا طبق اصل 

اید را یاد کردهیکصد و سیزدهم سوگند وفاداری و پاسداری از اصول شریف قانون اساسی بسان اصل سی و هشتم 

گران را قابل تعقیب کیفری دانسته و حسب که بطور کامل هر نوع شکنجه را ممنوع اعالم کرده است و شکنجه

ی اصل یکصد و بیست و یکم این قانون، جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی هستید و این تکلیف مهم عهده

هروندی را مطرح و در انظار عمومی و در حضور شماست و در یک تبلیغات وسیع انتخاباتی منشور حقوق ش

اید که در آن تصریحا اید و سوگند و قول تحقق آن را بیان کردهخبرنگاران و فعاالن مدنی کشور آن را امضا کرده

ی وی ی آقای اسماعیل بخشی هستیم که گناه ناکردههر نوع شکنجه ممنوع اعالم گردیده است، اما شاهد شکنجه

 ه نقض حقوق کارگری خود و عدم پرداخت دستمزد عادی بوده است. فقط اعتراض ب

ی شوید؟ چرا شهامت و شجاعت الزم به پشتوانهجناب رئیس جمهور! چرا از کنار این موضوع به سادگی رد می

ها مورد تایید حضرتعالی است؟ یا رعایت گران را ندارید؟ زیرا یا این شکنجهرای ملت در برخورد با شکنجه
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شوید؟ بالشک شکنجه از پلید ترین ت ذاتی بشر برای شما اهمیتی ندارد که چنین ساده از کنار آن رد میکرام

 برد. اقدامات غیر انسانی علیه بشریت است که کرامت ذاتی بشر را پایمال و ارجمندی آن را ازبین می

برای دولت ایران و پاسداری  جناب رئیس جمهور! برای حفظ حرمت این ملت ستمدیده و اندک آبروی باقیمانده

ی آقای اسماعیل بخشی و دیگر کارگران مظلوم خوزستان و سایر متهمین از اصول قانون اساسی، به موضوع شکنجه

برند وارد شده و دستورات شایسته برای تعقیب کیفری امنیتی و سیاسی دیگر که چنین از شکنجه رنج می

ن اقدام خود در تاریخ نامی نیک برای خود رقم زنید و تا دیر نشده دست گران صادر فرمایید. بگذارید با ایشکنجه

بکار شوید و گزارش آن را به جناب اسماعیل بخشی و ملت ایران ارائه دهید. تصمیم شما احترام به انسانیت، قواعد 

 حقوق بشر، قوانین و ایفای تعهدات بین المللی ایران است. 

دهد و بصورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و ایرانیان را رنج می سالیان سال است که شکنجه ایران و

گر و ساکت بوده بلکه همگام و همراه دهد و قوه قضاییه نه تنها نظارهاطالعاتی متهمین و ملت ایران را آزار می

 تواند پاسخگوی تاریخ و ملت ایران بود. آنان بوده است و با انکار و تکذیب نمس

 

 مجدد با احترام 

   حسین احمدی نیاز، محمد مصطفایی، هوشمند رحیمی، مسعود اختری تهرانی، احسن حسن پور.
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  یدادگستر یاز وکالتن  51بیانیه 

 رانیاز حقوق کارگران  معترض سراسر ا تیدر حما

 

 که دل و عقل در گرو عدالت دارند آنان

 .داشته و دارند یجد یهاناروا در جامعه حساس بوده، دغدغه ضینسبت به عدالت و رفع تبع شهیهم

 ییعدالت، معنا یو تالش برا باشدیم ضتبعی و ظلم خاستگاه( …و  یمال ،یاسیانواع مختلف قدرت )س معموالً

 .در مقابل صاحبان قدرت ندارد فیاز اقشار ضع تیقدرت و حما لیتعد یاز تالش برا ریغ

و پول مورد ظلم قرار  هیاز جانب صاحبان سرما شهیدر جوامع، کارگران هستند که هم فیجمله اقشار ضع از

 .عدالت خواهد بود یبه سو یاز آنها گام تیاند و حماگرفته

 

در  یدادگستر یکه در حق آنها رفته است و رسالت وکال ییکارگران نسبت به جفاها ریبه اعتراضات اخ تیعنا با

از اعتراض کارگران در  تیضمن حما یدادگستر یاز وکال یعدالت، ما جمع یدفاع از حقوق جامعه و برقرار

 .میینما یاز آنها اعالم م اعالم وکالت یرا برا شیخو یخوزستان، آمادگ ژهینقاط مختلف کشور به و

قانون  4٣اصل  4و  ٢ یو بند ها ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٢، ٢٠که با سرلوحه قرار دادن اصول  میدهیاندرز م زیحکومت ن به

 فیبرخورد با کارگران، به تکال یکه آنها را امضاء کرده است، به جا یالمللنیب یهاو مقاوله نامه هاثاقیو م یاساس

 .دیتحقق آنها را فراهم نما ینهیو زم نیبه حق آنها تمک یهااستهاز آنها عمل کرده و به خو تیخود در حما یقانون

 

شهاب  -۶حسن رنجبر  -٥ یسیسارا اله و -4 یپروانه شهسوار -٣ یمیسل هیسم -٢ یکرمانشاه یآرش رجب -١

 -١٢ یمحمد ریاردش -١١پور  میکر دیوح -١٠ یمحمدرضا پشم -٩ یآزاد روسیس -٨ یزیعز وانیک -٧ یتجر

 دیس -١٧ انیاحمد یفمصط -١۶بخت  کیصالح ن -١٥ یالهام الماس -١4فر  انیپو نیرحسیام -١٣ یناصر نیحس

 -٢٢نژاد  یروزیروح اله پ -٢١ شهینعمت فالحت پ -٢٠ یهاشم وشیپر -١٩ مرادی اله حجت – ١٨ یمحمد اکبر

 -٢٧ یمعصومه راحم -٢۶ یحامد داراب -٢٥  ینجمه شاه آباد -٢4پور  یانصار میمر -٢٣ یگل محمد زدانی

عرفان  -٣٢ یطاطائ اریماز -٣١ یسجاد ریام -٣٠ رپو یساالر لیاسماع -٢٩ یخدامراد دریح -٢٨ یمصلح قربان
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 یگیولدب فیعبداللط -٣٧ یلیاسمع نیشه-٣۶ انیزخانیعز ثمیم -٣٥ یلیکامل خل -٣4آرش کمانگر  -٣٣ یعارف

احسن  -4٣ یسجاد خسرو -4٢ یمهرداد مهر -4١ دهیآزر نیحس -4٠ ازین یاحمد نیحس -٣٩ یبهروز نعلبند -٣٨

 هیمرض -4٨ یکامران مرادخان -4٧ نیّعثمان مز -4۶ انیبرومند میعبدالعظ -4٥ نمزددندا دونیفر -44حسن پور 

 .”فواد متوسل -٥١مقدم  یکورش حافظ -٥٠ زادهیهومن عل -4٩ یسادات رضو
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بخشی و اعتراض به خط  بیانیه جمعی از معلمان ایران در حمایت از اسماعیل

 سرکوب فعاالن صنفی و مدنی

 

 سیصد گل سرخ یک گل نصرانی/ما را زسر بریده می ترسانی؟

 گر ما ز سر بریده می ترسیدیم/در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم

 خواه معلمان عدالت

 کارگران مبارز

 خواهدانشجویان آزادی

 مردم شریف ایران

با توجه به گذشت چهل سال از انقالب در حالی که خواست انقالبیون راستین و مردم آزاده ایران از میان برداشتن 

مظاهر دیکتاتوری و وجود آزادی اعتراضات و اجتماعات بوده و هست؛متاسفانه شاهد برخوردهای قهری و خشن 

 .معترضان اقشار مختلف از جمله معلمان و کارگران هستیمبا 

پس از دستگیری خشونت بار معلم عدالتخواه، محمد حبیبی، که با ضرب و شتم و به کار بردن الفاظ رکیک 

صورت گرفت، امروز شاهد رنج نامه کارگر زحمتکش، اسماعیل بخشی هستیم که به شرح شکنجه های وحشیانه 

 .اداره اطالعات پرداخته است در دوران بازداشت در

ما ،گروهی از فرهنگیان ایران ،ضمن محکوم کردن این رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی حمایت خود را از آقای 

دوران سعید  "برنامه هویت"بخشی اعالم می داریم و تاکید می کنیم با پخش برنامه هایی که یادآور  اسماعیل

  .وارونه کردامامی است نمی توان حقیقت را 

 .بخشی را باور داریم و خواستار مجازات آمران و عامالن شکنجه هستیم ما سخنان اسماعیل

حبیبی را دیده یا  چرا که بسیاری از همکاران ما توهین و ضرب و شتم معلمان شاغل و بازنشسته بخصوص محمد

  .شنیده اند
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گان ما و در مقابل دوربین ها اینگونه معلمان زن بازنشسته وقتی نیروهای امنیتی به خود اجازه می دهند در برابر دید

را مورد خشونت قرار دهند؛ کتف یکی را بشکنند و با ضربه مشت ابروی دیگری را بشکافند، و با تیز بر کیف 

یچ خواستار را ربوده در بیمارستان روانی بستری نمایند و به ه بانوی معلمی را پاره نمایند یا بازنشسته شریف هاشم

کس پاسخگو نباشند،پس تصور شکنجه کارگر مظلومی مانند اسماعیل بخشی پشت درهای بسته و دور از انظار 

 .عمومی دور از ذهن نیست

ما،فعاالن صنفی، که بارها شاهد این رفتارهای وحشیانه و فراقانونی بوده ایم ،بر صدق گفتار آقای اسماعیل بخشی 

 به خشونت و شکنجه تمام زندانیان و آزادی زندانیان صنفی و سیاسی هستیم شهادت می دهیم و خواهان پایان دادن

 : اسامی امضا کنندگان اولیه بر اساس حروف الفبا

  

 احمد قربانی -٧ احمد ایران پناه-۶ آوات رضوی-٥ آرش خضری-4 آرام محمدی-٣ آرام قادری-٢ آذر گیالنی-١

-١4 الناز رحیمی -١٣ اصغر حاجب-١٢اسکندر لطفی-١١ محمدیابراهیم -١٠ اصغر امیرزادگان-٩ ادیب قادری-٨

بهزاد -٢٠ بهرام احمدی-١٩ برهان حسینی-١٨ اولدوز هاشمی -١٧ انور فرج زاده-١۶ امین قنواتی-١٥ الهام بهزادی

جعفر -٢۶ جعفر ابراهیمی -٢٥ پروین حیدر-٢4 پروین اسفندیاری-٢٣ بیژن نجفی-٢٢ بهمن خدایار-٢١ قوامی

خدیجه پاک -٣١ خالد عبداللهی-٣٠ حمیده منوچهری-٢٩ حمیده زارعی-٢٨ حسین شاه پری-٢٧ رضوانفاطمی 

زهرا -٣٧زهرا امیری -٣۶ روزبه نعمتی -٣٥ رضا سیدی پور-٣4 رحیم لطف اللهی-٣٣ رحیم امیری-٣٢ ضمیر

 ژاله صیرفی-4٣ زینب علیزاده-4٢ زینب سپهری-4١ زیبا خانی-4٠ زهره سیدی-٣٩ زهرا فیاض-٣٨ سلطانی

سیاوش -4٩ سهراب مهدی پور-4٨ سولماز طالبی پور-4٧ سلیمان عبدی-4۶ سارا سیاهپور -4٥ ژیال خیر-44

صادق -٥٥ شیما فراهانی-٥4 شهناز سیروس-٥٣ شهرزاد قدیری -٥٢ شعبان محمدی-٥١ شبنم بهارفر -٥٠ اعظمی

-۶٠ عالم بها غالمحسین زاده اقلیدی-٥٩ صالح آزادی-٥٨ صدیقه مالکی فرد-٥٧ صدیقه پاک ضمیر-٥۶ شریعتی

 علی حاجی-۶٥ علی اکبر باغانی-۶4 عصمت فرهادی-۶٣ عزیز قاسم زاده -۶٢ عبداهلل نظری-۶١ عبداهلل صیادی

 لیال ملکی-٧١ کورش بابا مرادی-٧٠ کژال کریم نژاد-۶٩ فهیمه بادکوبه-۶٨ عنایت وثوقی -۶٧ علی نجفی-۶۶

 محمدعلی زحمتکش-٧۶ محمدرضا بهنام نژاد-٧٥ محسن عمرانی-٧4 فرحزادیمحبوبه  -٧٣ لیال عنایت زاده-٧٢

 مریم رنود-٨٢ مریم زیرک-٨١ مریم حق شناس -٨٠ مریم زارعی-٧٩ مرضیه زارعی-٧٨ محمد تقی فالحی-٧٧

 منصوره عرفانیان-٨٧ مصطفی تحسین-٨۶ مسعود شفیعی-٨٥ مسعود زینال زاده-٨4 مژگان طاهر خانی-٨٣

مهناز -٩٣ مهناز شاه زیدی-٩٢ مهرنوش حیدرزاده-٩١ مهدی فتحی -٩٠ منیژه رفیعی-٨٩ فرحزادیمنصوره -٨٨

-٩٩ وحید میرشکار-٩٨ نسرین بهمن پور-٩٧ مختار اسدی -٩۶ میالد خورشیدی-٩٥ مینو کیخسروی-٩4 میرزایی

 یاسر ریگی-١٠٠ هیوا قریشی
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 پیام ارسالی

 

  سالم می خوام این پیام رامنتشره کنید

ماجمعی ازفعالین کارگره شهرستان سقزو دوروبره  حمایت  خودمان را از علی نجاتی و اسماعیل بخشی واعتصاب 

 کارگران نیشکره هفت تپه وفوالد اهواز را اعالم می کنم وخواهان آزادی تمام کارگران زندانی هستیم.

 زنده باد مقاومت کارگران نیشکره هفت تپه وفوالد اهواز

 

 نال سندیکای کارگران هفت تپهارسالی به کا
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اطالعات در ارتباط با شکنجه و  ریخطاب به وز ییتشکل دانشجو ۳۴نامه 

 یبخش لیدرخواست مناظره اسماع

 

 یمحمود علو دیس یآقاجناب 

 رانیا یاسالم یاطالعات جمهور ریوز

 سالم؛ با

را در بازداشت به  یمدت رایتپه که اخهفت یفعال کارگر «یبخش لیاسماع» یآقادرخواست جناب  رویپ احتراماً

روشن شدن موارد مطرح شده  یمناظره برا ینامه درخواست برگزار نیا کننده امضا یهااند، تشکلسر برده

 .را دارند شانیتوسط ا

 کیقرار گرفته باشد که  یادر مرحله یاسالم یجمهور رودیانقالب، انتظار م دهه نیورود به پنجم یآستانه در

 ییخود، آنها را به پاسخگو یشهروند گاهیمقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جا نیترکارگر بتواند بلند

 .داردوا 

خود را  ینامه، آمادگ نیا امضا کننده ییدانشجو یهاما تشکل شان،یمناظره با ا یضمن درخواست برگزار لذا

 .”میداریعالم منشست ا نیا یزبانیم یبرا

 

 :امضا کننده یهاتشکل ستیل

 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یانجمن اسالم -١

 همدان یخواه علوم پزشک یترق انیدانشجو یانجمن اسالم -٢

 دانشگاه مازندران یاسالم رانیانجمن ا-٣

 دانشگاه گلستان انیدانشجو یانجمن اسالم -4

 هیدانشگاه اروم یاسالم رانیا انیانجمن دانشجو -٥

 دانشگاه دامغان انیدانشجو یانجمن اسالم -۶
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 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یانجمن اسالم -٧

 دانشگاه هرمزگان انیدانشجو یانجمن اسالم -٨

 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت یانجمن فرهنگ و تمدن اسالم -٩

 دانشگاه لرستان انیدانشجو یانجمن اسالم -١٠

 دانشگاه شهرکرد انیدانشجو یانجمن اسالم -١١

 «ره» ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب استیانجمن فرهنگ و س یتشکل اسالم -١٢

 دانشگاه اراک انیدانشجو یانجمن اسالم -١٣

 دانشگاه زنجان استیانجمن فرهنگ و س -١4

 دانشگاه هنر اصفهان انیدانشجو یانجمن اسالم -١٥

 همدان نایدانشگاه بوعلى س انیدانشجو استیو سانجمن اسالمى فرهنگ  -١۶

 رازیش یدانشگاه صنعت انیدانشجو یانجمن اسالم -١٧

 کرمانشاه یدانشگاه صنعت انیدانشجو یانجمن اسالم -١٨

 شاهرود یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یانجمن اسالم -١٩

 رجندیب یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یانجمن اسالم -٢٠

 شاهرود یدانشگاه صنعت انیدانشجو یاسالمانجمن  -٢١

 مشهد یدانشگاه فردوس شینو اند انیدانشجو یانجمن اسالم -٢٢

 چمران اهواز دیخط امام دانشگاه شه رویپ انیدانشجو یانجمن اسالم -٢٣

 ریرکبیام یخواه دانشگاه صنعت یترق انیدانشجو یانجمن اسالم -٢4

 و بلوچستان ستانیخط امام دانشگاه س رویپ انیدانشجو یانجمن اسالم -٢٥

 کرمان یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یانجمن اسالم -٢۶

 ییدانشگاه عالمه طباطبا شیآزاد اند انیدانشجو یانجمن اسالم -٢٧

 دانشگاه الزهرا )س( انیدانشجو یمجمع اسالم -٢٨

 دانشگاه هنر تهران انیدانشجو یانجمن اسالم -٢٩

 )عج( رفسنجان عصریدانشگاه ول انیدانشجو یانجمن اسالم -٣٠
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 دانشگاه علم و صنعت انیآرمان دانشجو یانجمن اسالم -٣١

 دانشگاه بناب انیدانشجو یانجمن اسالم -٣٢

 فارس )بوشهر( جیدانشگاه خل انیدانشجو یانجمن اسالم -٣٣

 .”دانشگاه کردستان انیدانشجو یانجمن اسالم -٣4

 

 

 ١٣٩٧دیماه  ١٥
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 دانشجویی اسالمی تشکل ۳۴ به خطاب تپه، هفت کارگران از جمعی

 

 میزبان حاضرید که اید کرده منتشر ای نامه و اید شده متشکل اسالمی انجمن تشکالت در که عزیزی دانشجویان

 .میرسانیم اطالع به شما، نامه درباره را مالحظاتی و نکات. سالم با. باشید اطالعات وزیر و بخشی اسماعیل مناظره

 تپه، هفت کارگران مستقل کانال منجمله تپه، هفت کارگران توسط شده منتشره مطلب صحت شما، نظر از گویا-١

 خانم بخشی، اسماعیل اذیت و آزار و شکنجه بر دال منتشره گزارش و خبر ها ده و بخشی اسماعیل های نوشته

 در را خودتان شما میرسد نظر به! نیست تایید مورد وضوحا هنوز بازنشسته، کارگر نجاتی علی آقای آزار قلیان،

 که کارگران مستقیم های شهادت و کارگری اخبار اینهمه یعنی. میدانید حقیقت شدن روشن برای واسط مقام

 کارگران بین شما گیری میانجی اینصورت در ندارد؟ سندیت شما برای بوده بخشی اسماعیل ی نوشته آخرینش

 نامه بود خوب کم دست. است دولت و اطالعات وزیر نفع به و یکطرفه کامال ما نظر از اطالعات وزیر و تپه هفت

 و باشد پاسخگو ها شکنجه و واقعیات این درباره و بیاید اطالعات وزیر که میشدید آن خواهان و مینوشتید ای

 مضافا ایشان. نیست تپه هفت در کارگری فعال فقط بخشی اسماعیل که است ذکر قابل همچنین. دهد توضیح

 .هستند تپه هفت در کارگر هزار چند نماینده

 قرار نقد مورد را مقامات راحتی به میتواند شهروند یک ایران، در که توهمید در هنوز عزیز دانشجویان شما گویا-٢

 دیده روشنی به توهم، این شما نامه در! باشد امان در شکنجه و آزار و اخراج و تهدید و حبس و احضار از و دهد

 مشخصا و شهروندان علیه سیستماتیک اذیت و آزار از خالی ایران در حکومت ساله چهل عمر کجای. میشود

 است؟ بوده کارگران

 هفت در منجمله کارگری مستقل تشکالت سرکوب قبال در واکنشی دانشجویی، اسالمی تشکالت شما از ما-٣

 زورکی تحمیلی، انتخابات که باشید مخالف کارگران با همصدا هم شما که نکردیم مشاهده. ایم نکرده مشاهده تپه

 اسالمی انجمن که میگذارند آزاد را شما که همانطور مثال. شود برگزار کار اسالمی شورای ایجاد برای تقلبی و

 اجتماعی و فرهنگی فکری، صنفی، مثال و مستقل تشکالت سایر باشند آزاد باید نیز دانشجویان سایر دهید تشکیل

 .باشند مصون قضائی و امنیتی تعقیب و اذیت هر از و نهند بنا را خود

 و ها انجمن در شما شدن متشکل لزوم که میکنیم تعجب کارگرید طبقه فرزندان که دانشجویان شما از ما-4

 شماست خود شخصی امر شما از کدام هر شخصی اسالمی اعتقاد است؟ علت چه به اسالمی  ِ دانشجویی نهادهای
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 اینهمه میکنید؟ مشاهده اسالم تبلیغ و ترویج زمینه در کمبودی ایران در چیست؟ اسالمی انجمن تشکیل لزوم اما

 مالحظه نیست؟ کافی شما نظر از میشود هزینه مذهبی ترویج و تبلیغ برای که اضافه و هنگفت امکانات و بودجه

 ضرورت واقع به میشود؟ اجرا و نوشته شریعت اساس بر مملکت این در اجرائیات و قوانین تمامی که اید نکرده

 ها صد خود که حاکمیت باشید؟ حاکمیت از خاص جناح یک حامی اینکه برای چیست؟ اسالمی انجمن تشکیل

 این در که شوید متشکل هم شما که دارد لزومی چه پس دارد خودش از دفاع برای سازمان و نهاد و اداره و قانون

 همگام و همراه دانشجویان شما چرا نمیشوید؟ متشکل مردم حقوق از دفاع برای چرا باشید؟ داشته شراکت اقدامات

 آزادی از دفاع برای و سیستماتیک اختالس و دزدی علیه و طبقاتی شکاف و فالکت و ستم و فقر رفع برای مردم با

 ؟ نمیکنید تالش و نمیشوید متشکل اعتصاب و اجتماع و تحصن و انجمن و تحزب و تشکل و عقیده و بیان

 خدایی هر به یا مسیحی یا باشد مسلمان فردی اینکه. شماست انتخاب و شخصی امری شما مذهبی اعتقاد ما نظر از-٥

 ترویج و تبلیغ صرف نباید اجتماعی امکانات و بودجه اما است شخصی ای مساله باشد نداشته یا باشد داشته اعتقاد

 شما تالش امیدواریم. شود جامعه در برابری و رفاه ایجاد صرف باید مملکت بودجه. باشد افراد مذهبی اعتقادات

 سیاست علیه اید کرده مشاهده را آموزش شدن کاالیی و آموزشی تبعیض مستقیما مثال و مشخصا که دانشجویان

 کارگران، سرکوب علیه و تهدید اخراج، موقت، امضا سفید قراردادهای سازی، خصوصی اقتصادی، تعدیل های

 و مذهبی تشکالت ما نظر از تالشی چنین برای البته. شود متمرکز نیز کارگری مستقل تشکالت و کارگری فعاالن

 نیستند مناسب تنها نه ماهیتا کار، اسالمی شورای یا و دانشجویی اسالمی انجمن یعنی شما تشکالت مانند عقیدتی

 �� بعد صفحه در ادامه. هستند سرکوب و تبعیض و فقر بازتولید خدمت در نوعی به خود بلکه

 اسماعیل مناظره میزبانی برای دعوت آیا و دارید خاطر تعلق حکومتی های جناح از یک کدام به شما نمیدانیم ما-۶

 مثال است؟ پاسخگو دولتی روحانی دولت گویا که است این برای تبلیغی مثال شما نظر از اطالعات وزیر و بخشی

 موافق یا باشید روحانی جناح موافق چه ندارد، فرقی باشید؟ کرده اقدامی روحانی دولت رقبای علیه میخواهید

 خصوصی و فقر گسترش در ها جناح این تمامی که کنید دقت واقعیت این به است خوب دیگر، های جناح یا جناح

داری  سرمایه استثمارگرانه مناسبات خدمت در همگی و هستند یکدست و همراه سرکوب، و فالکت و سازی

 .کنید اتکا کارگر طبقه یعنی خودتان طبقاتی عظیم اجتماعی نیروی به که میکنیم دعوت را شما ما. هستند

 آزادی حق و گفتگو اولیه اصول به احترام در  و گفتگو و نقد فضای تقویت برای میکنیم درخواست پایان در -٧

 از همچنین. میکنیم منتشر را شما نامه اصل ذیل، در نیز ما و کنید منتشر را ما جوابیه نامه عین نظر، و نشر در افراد

 .میکنیم استقبال خودمان نامه به شما پاسخ

 تپه هفت کارگران از جمعی

 هفت و نود دیماه پانزدهم شنبه،

 تپه هفت کارگران مستقل کانال:  توسط انتشار
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 یبخش لیاسماع یکشور از افشاگر انیدانشجو یصنف یشوراها تیحما

 میمان یم کنارشان میکارگران فرزند

 

 یبخش لیسماعا یاز افشاگر تیحما در

  گره شد، مشتِ من یکجا مشت هر

  پشتِ من انه،یهر تاز یزخم

  منم ،یآزاد ادیکجا فر هر

  زنمیدم م ادهایفر نیدر ا من

  

 یپرده از شکنجه شدنش در دوره یانامه یهفت تپه، ط شکریشرکت ن یکارگر یشورا یندهینما یبخش لیاسماع

خود افشا کرد عصاره و  یدر نامه یبخش لیاطالعات را به مناظره فراخواند. آنچه اسماع ریبازداشت برداشت و وز

 یگروه ها گریدر کنار د» انیاز دانشجو یتعدادسال گذشته بر  کیبود که در طول  یاز اتفاقات یاریبس ییحد نها

مدت،  یطوالن یهایشتم هنگام بازداشت، انفرادوضرب ،یریبدون حکم دستگ یهاداشترفت. باز« معترض

شکنجه و  قیاز جمله مصاد ییوشتم در دوران بازجوو ارعاب و ضرب دیبا چشمان بسته و انواع تهد ییبازجو

 ینامه یانجیاتفاق افتاد و اکنون به م زین ییدانشجو_یصنف نیفعال یبازداشت برخ ربود که د یایرقانونیموارد غ

 .اندآن پرداخته یبه افشا انیقل دهیو سپ یریصغ ایاز آنان همچون رو یبرخ یبخش لیاسماع

شفاف همه  یاهییقضا و قوه ریگیپ یپاسخگو، مجلس یاطالعات ریاما واکنش مسئوالن امر چه بود؟ وز انیم نیا در

و نخواهد بود. اگر  ستینبوده، ن ستمیس نیدر ا« شکنجه»از  ید که هرگز خبردست به دست هم دادند تا نشان دهن

صورت  ییو فالن بازجو ییبازجو نیا ایو آن زندان  نزندا نیدر ا ییها«یسر-خود»و  ها«یریدرگ»هم به اصطالح 

به  دیو نبا توانیو نم دیایب شیو ممکن است پ آمدهشیپ یستمیکه در هر س ستیایگرفته تخلفاتِ ناصواب فرد

 .است یدموکراس« زرد شینما»نوشت! آنچه اتفاق افتاد نام درستش  یاسیس ستمیکل س یپا

 «ماهید یهابازداشت»تا  «یانقالب فرهنگ»از  انیسرکوبِ دانشجو یِ خیتار یکه به تجربه انیما دانشجو یبرا

 ! تلخ[ یجز طوفانِ خنده ها] ستین یزیچ« زرد شینما» نیتنها واکنش در برابر ا م،ینگریم



 
 

 طبقه کارگر از دریچه فوالد و هفت تپه 254

 

 یو عاد یعیما هرگز طب یها باشند، براحکومت یعیو طب یاعتراف، زندان و... هر چقدر هم که ذات شکنجه،

و به حسابِ  مینیکه در برابرش ساکت بنش ستین یزیما چ یتکرار بارها و بارها از شکنجه برا رونی. از اشوندینم

 یما عاد یبرا« زندان»و « بازداشت»، «شکنجه» که خواهندیرا م نیهم قایآنها دق. میبگذار «ستمیس یعیمنطق طب»

، "میبازنشستگان"، "میمعلمان"، "میانیدانشجو"که ما  م؛یببر ادیرا از  مان«یانسان یهیحقوق بد»شود و اصل بودن 

، "میآموزان دانش"، "مینگارانروزنامه "، "میا ینید یهاتیاقل"، "میاقوام"، "میازنان"، "میپرستاران"

 .کیشبِ تار نیتوأمان در ا «یبرابر»و  «یآزاد»و خواهانِ "میکارگران"

گان خوردهو امروز ما خود به عنوان زخم «میمانیکنارشان م م،یفرزند کارگران»که  میو بر آن هست میشعار داد بارها

 شیتنها یاکه لحظه میدانیم یرا همسنگر یبخش لیاسماع ،«یو آزاد یبرابر» ادیبه خاطر فر« زندان»و « شکنجه»

کارگران مبارز  گری. به او و دمیرا تنها نگذاشت «فوالد»و « تپه هفت»گذاشت همچنان که کارگران  مینخواه

آکنده از  یهاگره کرده، پاها و حنجره یهامشت نکهیچه ا ،«لرزدیم تانیپا ریز نیزم»که هنوز هم  مییگویم

 هیاست. ما چنانچه در مقاومت علشده ریبه عنوان فرزندانتان تکث یدانشگاه یما کنشگران صنف یهادر بدن ادتانیفر

 زیدر تحمل حبس و شکنجه ن م،یسنگرهم مانیزندگ یهاهمه ساحت یِسازیو خصوص یسازیامواج پول

 .میمانیپبر حقمان تا آخر هم ستادنیو در ا میسرنوشتهم

 

 ١٣٩٧دی  ٢٠
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 ابات شورای اسالمی کارتپه و تحمیل انتخ هفت
 

چرا نهادهای امنیتی و دولتی به همراه کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه به یکباره بسیج شده اند تا انتخابات شورای 

 اسالمی کار را در هفت تپه برگزار کنند؟

اراده ی خودِ کارگران  توسط کارگران هفت تپه که با تشخیص و ١٣٨٧پس از بازگشایی مجدد سندیکا در سال 

بود که باید جامعه کارگری تشکل آزاد و مستقل داشته باشد، مجمع عمومی تشکیل و هیئت رئیسه سندیکا با رای 

های ورشکستگی شرکت گردید، هرچند گیری انتخاب شد؛ حرکتی که منجر به احیای نیشکر هفت تپه در آن سال

دیدترین سرکوب ها مواجه شدند به زندان رفتند، اخراج شان بالفاصه اعضای سربلند سندیکای هفت تپه با ش

  .کردند فقط و فقط به این دلیل که تشکل آزاد )سندیکا( نباشد

اما مدال زرین تاسیس سندیکا برای همیشه ی تاریخ مبارزات کارگری ایران گردن آویز سندیکای هفت تپه، 

 .ماندگار خواهد ماند

نروزها نیز نهادهای امنیتی و دولتی با جبر فراوان انتخابات شوراهای اسالمی عالوه بر سرکوب اعضای سندیکا، آ

کار را برگزار کردند و تالش کردند این شورا را به جامعه کارگری هفت تپه تحمیل کنند ولی هرگز جامعه 

ستن کارگری هفت تپه، اعضای آن را نمایندگان واقعی خود ندانستند چون هیچ دستاوردی جز تالش برای شک

اعتصابات به حق کارگری و خوشنود ساختن کارفرما در کارنامه شورای اسالمی کار در هفت تپه مشاهده نشده 

 .است

گذرد نسلی رفته و نسلی جدیدی آمده ست، موج نویی در مبارزات امروز ده سال از آخرین انتخابات هفت تپه می

اس کرد نیازمند نمایندگان شجاع کارگری است، کارگری و مطالبه گری در هفت تپه آغاز شد، نسل جدید احس

 .نمایندگانی که آزاد و مستقلند و فقط در اندیشه احقاق حقوق ضایع شده ی کارگران هستند

بنابراین به همت و اراده ی جامعه کارگری باالخره بعداز ده سال انتخابات حقیقی و آزاد برگزار شد. نمایندگانی 

نه کارفرما و نه نهادهای امنیتی تصورش را نمی کردند این نمایندگان چنین با  آزاد انتخاب شدند که در ابتدا

صالبت و استوار عمل کنند که اگر حق کارگر داده نشود فراخوان اعتصاب سراسری صادر کنند و خود پرچمدار 

را وادار کردند روز ادامه دهند و برای اولین بار کاری کردند که مسئولین دولت  ١٥اعتراض باشند و اعتصاب را 

 .برای حل مشکالت چهار جلسه شورای تأمین در سطح شهرستان و استان برگزار کنند
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چراکه مسئولین مشاهده کردند اینبار کارگران هفت تپه نمایندگانی دارند که به حداقل ها راضی نمی شوند و 

نه ی اعتراض جلسه ی شورای تأمین آنقدر واژه نماینده آزاد به آنها جسارت و اعتماد بنفس داده است که به نشا

استان را در حضور استاندار و تمامی مدیران استان ترک می کنند و تاحداکثرِ مطالبات کارگران هفت تپه مصوب 

 .نشود هیچ توافقی را به امضا نمی رسانند

به شعار و مطالبه  روزه ی مرداد ماه، ١٥از دل همین انتخابات آزاد و نمایندگان آزاد کارگری بود که در اعتصاب 

رسیدیم؛ مطالبه ای که تن خیلی ها را لرزاند و از پس آن بود که « شوراهای مستقل کارگری و مردمی»ی بزرگ 

نهادهای امنیتی و دولتی و همچنین کارفرما برای سرکوب و مقابله با چنین نمایندگانی دست در دست هم گذاشته 

) یادگار نحس دولت اصالحات( را به جامعه کارگری تحمیل  وبا موازی کاری انتخابات شورای اسالمی کار

 .کنند

این اتفاقات باعث شد تا پرسش هایی اساسی در ذهن من به عنوان نماینده کارگری که البته هر روز از ذهن کل 

 : جامعه ایران میگذره تداعی شود و مصرانه خواستار شنیدن پاسخ شان هستم

است که مدیران امنیتی و دولتی و کارفرما، که هیچ کدام کارگر نیستند برای جامعه ی کارگری هفت  چگونه  ١-

 تپه تعین تکایف میکنند؟

مگر شعار اصلی این نظام استقالل و آزادی نیست؟ پس چرا ما نه استقالل داریم نه آزادی؟ چرا اینهمه از  -٢

مردم استقالل و آزادی داشته باشند قدرت چه کسانی در استقالل و آزادی مردم هراس و وحشت دارید؟ اگر 

معرض خطر خواهد افتاد که حتی در یک جامعه کوچک کارگری اجازه تشکیل تشکل مستقل و آزاد داده نمی 

 شود؟

شوراهای » اگر واقعا شعار شما استقالل و آزادی ست پس باید در هر کوی و برزن، شهر و روستا آزادانه  -٣

 و یا هر نهاد مدنی مستقل و آزاد تشکیل شود آیا شعارهایتان دروغ بود؟« و مردمیمستقل کارگری 

 چرا جامعه ی کارگری ایران نباید سهمی از قدرت داشته باشد؟ -4

 چرا از آگاه شدن و اتحاد مردم برای احقاق حقوق خود می ترسید؟ -٥

 ...منتظر پاسخ هستیم

 اسماعیل بخشی

 ٩٧مهر   ۶-ه ی نیشکر هفت تپرنماینده کارگ
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 رئیس اداره اطالعات شوش نامه ای خطاب به

 

 آقای صادقی رئیس اداره اطالعات شوش و

 آقای جعفری رئیس دادگستری شوش

پس از اتفاقات اخیر در شرکت نیشکر هفت تپه و اختالس کارفرما و پرداخت نشدن حقوق ها و اعتصاب ��

مشکالت کارگری در محل فرمانداری شهرستان شوش جلسه شورای کارگران، امروز برای بررسی و مثال حل 

تأمین با نمایندگان شورای کارگری هفت تپه برگزار شد که بنده بنا بدالیلی در این جلسه غایب بودم، اما بر اساس 

گزارشات بدست آمده از این جلسه آقای صادقی رئیس اطالعات و آقای جعفری رئیس دادگستری شوش طبق 

ته شان بجای بحث درباره مسائل و مشکالت کارگری و حل آن )که البته این افراد در حد حل مسائل روال گذش

ما نیستند( و شنیدن حرفهای نمایندگان کارگری، برای منحرف کردن بحث و افکار عمومی، شروع به تخریب 

د که بله اسماعیل بخشی که کنند و بخصوص درباره ی بنده افاضه نمودناینجانب و چند تن از فعالین کارگری می

دهد و فریاد می کشد، اصال می رود روی سنگر و رگ های گردنش را برای دفاع از حقوق کارگران نشان می

دانیم در کند، ما همه چیز زندگی اش را رصد کرده و میدغدغه کارگران را ندارد و اهدافی دیگر را دنبال می

به خارج داشته و از سه جا توسط خارج نشینان پول بحسابش می زندگی اش چه خبر است، او به تازگی سفری 

  ...آید از نظر مالی ساپورت می شود و الی آخر

همچنین این دونفر در حین جلسه مرتب با پرخاشگری با نمایندگان کارگری صحبت میکنند اجازه حرف زدن به 

به نفع کارفرما بچرخانند ) حیف، اگر در آنها رو نمیدن و تالش میکنن با ایجاد رعب و وحشت فضا را دوباره 

  فهماندم یک من ماست چقدر کره دارد(جلسه حضور داشتم بابت رفتارشان با نماینده های کارگری، بهشون می

و در آخر به نماینده های این نصیحت فاضالنه را کرده بودند که از این شخص )یعنی بنده( دوری کنید... بسیار 

 خب

ی جعفری بیش از یک سال است در همه ی محافل این اتهامات بی اساس را به من زده اید و آقای صادقی، آقا��

همیشه با دروغ پراکنی سعی کرده فضا را علیه من بچرخانید، من بارها در چشمانتان نگاه کردم و گفتم دروغ 

ملکت قانون داشته باشد گویید اثبات کنید در واقع اگر مگویید، و این موضع را گرفته ام که اگر راست میمی

عقال باید شکایت شما دونفر دروغگو را بکنم اما خب دست همه تان توی کاسه ست شکایت کی را به کی 
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  ...بکنم

اما امروز به گونه ای دیگر میخواهم پاسخ تان را بدهم آقایان فکر نکنید چون در دم و دستگاه قضایی و اطالعاتی 

خبریم یا چون در حوزه قدرت قرار دارید فقط شما زبان دارید و ما ید و ما بیکنید فقط شما اطالعات دارکار می

  اللیم... خیر

دانم شما و آقای دانم شما چه می کنید، میآقای صادقی یکبار به شما گفتم بنده هم آدم بی خبری نیستم و می

دروغ پراکنی و اتهام زدن بیخودی علیه جعفری چه زد و بند و بده بستانی با کارفرمای هفت تپه داشته اید و اگر به 

بنده و دیگر فعالین کارگری ادامه دهید مثل خودتان رفتار خواهم کرد و به کارگران و مردم خواهم گفت بین 

  ...شما دونفر و کارفرمای هفت تپه چه بوده است

دانم از کجا بردین که نمی آقای صادقی در اعتصاب مرداد ماه که مرا به زور برای گفتگو با مافوق اطالعاتی تان

کند؟ گفتند که بده آمده بود به شما گفتم یک باز از کارفرما و آدماش پرسیدم چرا صادقی اینقدر حمایت تان می

بستانی بینتان بوده مورد لطف و مرحمت شما بودند... جلوی مافوق تان برآشفته شدین چندتا فحش هم در ظاهر 

 هم نشدینبه کارفرما دادین اماااا، منکر 

کنید خبر نداریم در چند پرونده قضایی در دادگاه شوش به نفع کارفرمای هفت تپه دخالت یا آقای جعفری فکر می

مستقیم کردین و بارها مانع بازداشت کارفرماهای هفت تپه شدید؟ یا همین پرونده شکایت کارفرما از کارگران 

دانیم این شما هستین که اجازه ی بسته شدن این پرونده را میهفت تپه ) پرونده حمله به کوی ایالم( فکر کردین ن

دانند در این پرونده کارفرما هیچ مدرک و سندی علیه کارگران ندارد و چندین بار حکم به نمیدین و اال همه می

  نفع کارگر صادر شده و شما مانعش شدین؟

 ...بله فکر نکیند شما از همه چیز خبر دارین و ما بیخبرانیم

در آخر همه اینها را گفتم که به شما گوشزد که اوال بنده یک انسان آزاد هستم با هر فرد با هر تفکری گفتگو و 

میکنم با هرکس دلم بخواهد رفت و آمد میکنم و این اصال به شما مربوط نیست که من کجا میروم یا کی پیش 

 .من می آید

بخورد که اینگونه سرتان را در زندگی من کرده اید و دوما هیچ چیز در زندگی من وجود ندارد که بدرد شما 

متری در  ١۶گیرید، اسماعیل بخشی کارگر فقیری ست که بهمراه همسر و دخترش در یک اتاق ژستش را می

  پاسپورت هم ندارد که برود خارج از کشور« صدای کارگر هستم»گوید من کند و میمنزل پدری زندگی می

کشید توی زندگی من و بقیه مردم، شما خیلی مرد هستین برید توی زندگی د سرک میسوما شما خیلی غلط میکنی

همفکران و هم حزبیان دزد و اختالسگرتان سرک بکشید ببینید چه خبر است، سفره شان رنگین از خون ملت و 

  ....فرزندانشان با پول مردم در بالد کفر و آمریکای جنایتکارتان خوش و خرم مشغول زندگی
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شما چه؟ با چه  _رویم با شادی شان شادیم، با غم شان غمگین راه می کارگریم و فقیر اما در بین مردم با افتخارما 

سال مدیریت شما و همفکران بی سوادتان چیزی جز فقر و  4٠رویی در بین مردم تردد می کنید؟ آیا حاصل 

 فالکت و رنج و درد و سرکوب بوده است؟

 ترسمفتم که بگویمتان از شما نمیدر نهایت همه اینها را گ

 « زنده باد کارگر، زنده باد کارگر، زنده باد کارگر» 

 

 

 اسماعیل بخشی

 نماینده شورای مستقل کارگری هفت تپه

 ٩٧آبان  ١٩
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 امه اسماعیل بخشی به وزیر اطالعاتن

 تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند

 

روزی که ناعادالنه در بازداشت وزارت اطالعات بودم مصائب و رنج هایی بر من  ٢٥جناب آقای علوی در  

ام، تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خالص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده

ی آنها فقط اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصل

 .ها را بدانیمباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسششخص شما می

اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که 

که حتی از تاب درد خوابیدن هم  توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودندساعت در سلولم از جایم نمی٧٢تا 

ها، گوش ام، کلیههای شکستهبرایم زجزآور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده

 .کنمهایم احساس درد میچپم و بیضه

اقسام نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می

ی جسمی بدتر، شکنجه های زدند اما از شکنجهدادند و ایشان راهم کتک میهای رکیک جنسی میفحش

دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که روانی بود، نمی

وز با وجود قرص های اعصاب و زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هن

شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطالعات و های شدید عصبی روحی و روانی میروان گاهی دچار حمله

کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم : از نظر اخالقی، حقوق بشری و بخصوص دین 

 اگر رواست به چه میزان؟ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اسالم حکم شکنجه

« شنودِ»های جسمی و روحی ست بحث ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجهمسئله دوم که برای من و خانواده

گفت ما از همه چیز تو خبر ام توسط دستگاه اطالعاتی شماست، بازجویم میمکالمات تلفنی بنده و خانواده

دانید گفت مدت تت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاداریم حتی می
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ام شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانوادهمی« شنود»ها تماس های تو 

ترین خصوصی« شنود»از شما بعنوان وزیر اطالعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا 

ر اخالقی، حقوق بشری و دین اسالم رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی ها از نظمکالمات انسان

 کند؟؟؟« شنود»بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطالعاتی شما باید 

لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه 

 .کنمزنده تلویزیونی دعوت می
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 انیلقُ  دهیسپنامه 

 

  دیگویتپه م_از آنچه در زندان بر او گذشته و هفت

تپه . آنچه که در هفتستیکارگران ن یاسیدرس و عبرت س یدور برا یادر گذشته یخیاتفاق تار کیتپه  هفت

تپه هم با بود. سرکوب کارگران هفت اریو تمام ع انیکارگران به شکل ع یطبقات یورزاستیگذشت، آغاز س

 بیکارگران، با تصو شتیجانبه به مع همه یتپه با حمله! سرکوب در هفتافتی انینه آغاز شد و نه پا ها،یریدستگ

به شدت  زیآغاز شده بود و اکنون ن یساز یهار خصوص استیکار آمدن س یبا رو ز،یآم ریتحق یهاحداقل حقوق

 .تداوم دارد

از کارگران هفت تپه پرداختند. کارگران، معلمان،  تیبه اشکال گوناگون به حما یمختلف اناتیها و جرگروه افراد،

تپه دارد از هفت یو عدالت اجتماع یآزاد یو هر آنکه دل در گرو ان،یدانشجو ،یاسیو س یوکال، فعاالن اجتماع

 .کردند تیحما

از  تیحما م،یمحل زندگ یکیتن از مردم شوش، به سبب نزددانشجو و کارگر، مانند صدها  کیهم به عنوان  من

و  امدیخوش ن یتیامن یبه مذاق نهادها نیآوردم. و البته ا یاعتراضات هفت تپه را با حضور در کنار آنها به جا

 .بازداشت شدم

کردن  یاسیس یو تالش برا یاسیس یهادر گروه تیهمچون عضو یمداوم، اتهامات ییروز بازجو یطول س در

تپه بود چند هزار کارگر هفت یاز شعارها تریو جد تریاسیس یزیچه چ دانمیهفت تپه به من زده شد. و من نم

 در وقوعش داشته باشم؟ یکه من بخواهم دخالت

 ،یتومان ونیپانصد مل یقهیکرد و با وث دایادامه پ یروان یهاکه با ضرب و شتم شروع شد و با شکنجه یروز یس

 ...همچنان ادامه دارد ی. در حال زندگافتی انیام پاشده تیمن مرتکب جنا ییچنان که گو

 بیآنانکه از تخر گرید یمن بودند. و از سو تیهستند که نگران وضع یزانیسو رفقا و عز کیمتن از  نیا مخاطبان

 .مدام باد شانیمدت سرخوش شدند. سرخوش نیمن در ا ریو تحق

  رانیا ییرها یکارگران فوالد. برا یآزاد یهمه. برا یآزاد یبرا ادامه دارد. مقاومت

 ٩٧/١٠/٣ انیقل دهیسپ
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 یبخش لیو اسماع انیلقُ  دهیسخت؛ سپ یروزها یرفقا یبرا

 .ستین یخاموش شدن شانیطلب یو برابر یخواهیآزاد ادیکه فر

 

 یمحمد عسل

هاست دور از ذهن نبود. قرن هیمدافع صاحبان سرما تیتوسط حاکم یبا کارگران و فعاالن کارگر یتیامن برخورد

چراکه تداوم استثمار در گرو قلع  شود،یم اندازنیطن یحق طلب یکه صدا ستییجاسرکوب همان نیکه مشت آهن

تپه در جهت احقاق کارگران هفت رشادت. در سر دارد یبرابر یایکه رو ستیو قمع و منکوب کردن هرآن کس

کارگران  یبرا یتیامن یهایسازمشغول پرونده مهیگران آمد که سراس تیشان آنچنان برحاکمهحقوق به تاراج رفت

نکردند و من  یفروگذار شکنجه یو افترا و حت دیمرعوب ساختن آنان از تهد یشدند و برا یکارگر نیو فعال

 یو از لحظات گذارمیکنار م. آنچه در بازداشتگاه و زندان بر خودم گذشت را رفتیمشدم که بر شما  یشاهد ستم

 .بودم میکه شاهد زجر رفقا میگویم

 

 .اطالعات اهواز یتیبازداشت را در بازداشتگاه امن یروزها اورمیم بخاطر

 یکیدر آنجا محبوس بودند.  یمنتقل شدم که هفت زندان یششم بازداشتم در اهواز به سلول کوچک و نمور روز

 یچهره یکه در مدت کوتاه شدیمکث کردم. باورم نم یاش زمانختن چهرهشنا یبود که برا انیقل دهیاز آنان سپ

چنگ و خراش  یبر گردن داشت و جا یبودشده باشد. هنوز آثار ک فیو الغر و نح دهیبشاش و شادابش چنان تک

 تیدر آن وضع دنشیروز بر او گذشته بود و د کیوستیگفت که در آن ب یاز ستم می. براشیدستها یرو

 بایشب که تقر مهیاز ن یبودم، از ده صبح تا پاس شییبازجو یطوالن ی. من شاهد ساعتهاکردیرا اثبات م شیهاگفته

 ی. من شاهد روزدمیشنیم یرا از اتاق کنار شیبازجو ینهایو توه ادهایفر یصدا ن. مشدیپروسه تکرار م نیهرروز ا

 .دیکشیم نشینازن یر چهرهاعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه ب یبرا یبودم که چنان فشار

  

و تمسخر ماموران را که  دمیشنیمجاور م ییرا از اتاق بازجو لیاسماع دینفس شد یها و تنگممتد سرفه یمن صدا

در حال آزار است و  یدر اتاق کنار فمیشر قیرف نکهیبود دانستن ا ی. چه رنج"حالش از ما بهتره لمشهیف" گفتندیم
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 هاادیفر یصدا رفتمیبازداشتگاه م اطیبه ح یهواخور یراکه ب ی. من روزشودیم غیاز او در یحداقل اقدامات درمان

 .هستم دمیو د دمیآنچه که شن ی. من حاضر به شهادت برادمیرا شن لیبازجو به اسماع یو افترا هانیو توه

دارم  نیقیگذشت و من با چشمان بسته شاهد آن بودم اما  میاز آنچه بود که بر رفقا ییهافقط گوشه نهایا احتماال

 .راندیما را به عقب نم یقدم هایگردنکش نیا میاز دست دادن ندار یبرا یزیچ مانیرهایحاال که جز زنج

 .میاما عاشقان مست دل از دست داده چراکه

 

 باد کارگر زنده

 .یو مردم یمستقل کارگر یبرقرار باد شوراها 
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 اعتصاب یک داستان ه:تپ هفت در زوال امیل

 

 : مقدمه

 

 خود برای ای طبقه به رودمی که خود منافع به آگاه ای طبقه قامت در ایران کارگری جنبش رشد و تولد

 زیرورو و عظیم تاثیرات "که؛ بگوییم داشتیم حق ما. است امروز جهان تحوالت ترین برجسته از شود، تبدیل

 دارد، ادامه هنوز که ایران، سراسر در آن از پس اعتراضی تجمعات و اعتصابات سلسه و اعتصابات این کننده

 رهبری به ایران در صنعتی کارگر طبقه وجود ابراز و حضور و عروج ابعاد هنوز !نیست گیری اندازه قابل امروز

 و ایران جامعه در سیاسی کاراکترهای ترین اصلی به آنها شدن تبدیل و سخنگویانش، و نمایندگان پیشروترین

 "نیست گیری اندازه قابل جهانی، اصلی های رسانه فضای در

 

 قدرت“ عنوان تحت  )رسمی خط( حکمتیست - ایران کارگری کمونیست حزب“ اطالعیه :از بخشی از نقل به

 ٢٠١٩  ژانویه ٣ ١٣٩٧ دیماه ١٣ منتشره ٬”اسالمی شورای انگل و کارگر طبقه

 

 شهابی ثریا

 

**** 

 

 اعتصاب یک داستان :تپه هفت در زوال امیل

 

 

 نگار روزنامه ٬نوری رضا

 ١3۹٧ دی ١٥ - ٢٠١۹ ژانویه ٥

 فارسی سی بی بی در منتشره

 

 

 تاریخی متفاوت های دوره در اگر حتی یکدیگرند، دهنده بازتاب وار آینه گاهی اجتماعی های واقعیت و رمان

 مبارزاتی های تفاوت وجود با و اند کرده مبارزه خود حقوق احقاق برای تاریخ طول در کارگران .شوند ظاهر
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 :دارند ها شباهت اما است، شان تاریخی-اجتماعی شرایط با متناسب که

 هاپیروزی اعتصاب، چگونگی اعتصاب، به تصمیم آغازین، مراحل در کارگران اعتراض و مشورت و اجتماع

 مضاعفی جفای و زندان و کارگری هایتشکل درون اندازیتفرقه و هاخیانت ها،اشک و هاشکست لبخندها، و

 کارگری جنبش در ازجمله کارگری هایجنبش در موارد این همه شود،می وارد کارگران از ایپاره بر که

 اعتصابات روزها این .مکرر ایستتجربه گویی شودمی بازگویی رمان قالب در گاه که خوردمی چشم به ایران

 تپههفت فعال کارگران از یکی بخشی اسماعیل .بود هارسانه خبرهای جزو اهواز فوالد و تپههفت در کارگری

 دوره در هایششکنجه و شتم و ضرب چگونگی اطالعات، وزیر علوی محمود به اینامه در و شد دستگیر

 .کرد بازگو را بازداشت

 و مالط و مایه کافی اندازه به گذشت، خوزستان استان تپههفت منطقه در اخیر هایهفته و روزها در آنچه

هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران اعتصاب و اعتراض شروع از دارد؛ را اجتماعی رمان یک یادآور

 مسئوالن هایقول و معترضان نماینده آزادی تا شد داده سر که شعارهایی و کارگران بازداشت ماه،آبان در تپه

 .کارگران به

 همه و داشت شنوا هاییگوش و باز هاییچشم باید توانا، قلمی و ادبی شم بر عالوه رمانی، چنین نوشتن برای

 برای فرانسوی بزرگ نویسنده زوال، امیل که کاری همان دقیقا کرد؛ آوریجمع را اخبار و اسناد ها،پیشینه

 .داد انجام "ژرمینال" رمان نوشتن

 تک تک با رسمی، سخنان شنیدن بر عالوه و رفت حادثه بطن به باید زوال مثل .است کار ابتدای این تازه

 صدای با که آنان رنج از جمله یک گاهی .سپرد گوش آنان درددل به و کرد وگوگفت معترض کارگران

 .کند روانه کارگران این یاری به را هاواژه خیل و بیندازد کار به را خالق ذهن است کافی شود،می ادا لرزان

 صف در اکنون که کارگرانی شود، نوشته کارگران اعتصاب و اعتراض رمان باشد قرار اگر صورت این در

 در که هاهمان .بود خواهد آن کلیدی هایشخصیت از یکی بخشالهام اند،کارگران حقوق برای مبارزه اول

 .نوشتند خود "لرزان قلم" و "زبان لکنت" ،"پریشان روح" از آزادی از پس و شدند شکنجه زندان

 

 واقعی داستان یک ژرمینال،

 فارسی به حبیبی سروش را کتاب این) شد منتشر فرانسه در ١٨٨٥ سال در که زوال امیل نوشته ژرمنیال رمان

 ١٨۶۶ هایسال در کشور این شمال در معدن یک کارگران اعتصاب و اعتراض داستان ،(است کرده ترجمه

 .است ١٨۶٧و

 

 در لیل، شهر در کارگاه یک از اخراج از پس "النتیه یناتی" نام به جوانی که شودمی آغاز آنجا از رمان

 بدو در اما .رودمی فرانسه شمال همان در مونسو خیزمعدن منطقه به کار یافتن برای و شده بیکار فرانسه شمال

می مرخص دستهدسته رو کارگرا .سیاس مردم روزگار طرفا این" :گویدمی او به رانارابه پیرمردی داستان

 آمریکا بره بود بیکار مگه آخه اما .باشه نداشته تقصیری امپراتور هم شاید .شهمی بسته یکی یکی کارگاها .کنن



 
 

فوالد و هفت تپه چهیطبقه کارگر از در 267  

 و بگیرن دست گدایی کاسه همه که نمونده چیزی .آدنمی مردم گیر خالیم نون تیکه یه دیگه حاال بجنگه؟

 .(١٣٨4 نیلوفر انتشارات حبیبی، سروش ترجمه) ".بذارن صحرا به سر

 کاترین نام به او دختران از یکی به و شودمی ساکن ماهو گیوم نام به کارگران از یکی خانه در النتیه یناتی

 .بازدمی دل

 دهد، کاهش را کارگران دستمزد گیردمی تصمیم معدن صاحب شرکت اقتصادی، بحران دنبال به که زمانی

 کشته ماهو گیوم سربازان، با معترض کارگران درگیری جریان در .کندمی تشویق اعتصاب به را کارگران النتیه

 .شودمی

 این خلق برای زوال که - آنارشیست کارگر یک بازگردند، کار به گیرندمی تصمیم کنندگاناعتصاب وقتی

می خرابکارانه اقدامی به دست - بود گرفته الهام ١٨٨١ در روس امپراطور به مرگبار حمله ماجرای از شخصیت

 .شوندمی کشته کارگر چندین معدن ریزش با و زند

 سپردمی جان کمکی نیروهای رسیدن از پیش ،شده گرفتار معدن آوار زیر النتیه یناتی با همراه که هم کاترین

 و کارگری سندیکاهای در فعالیت برای که گیردمی تصمیم و بردمی در به سالم جان آوار این از النتیه ولی

 .برود پاریس به کارگران زندگی شرایط بهبود

 آگاهند شودمی آنان به که ظلمی بر اما هستند، جدید شرایط پذیرش به مجبور گرچه کارگران رمان، پایان در

 .دارند ایمان خود الوقوعقریب پیروزی به و

 

 اجتماعی رمان یک ژرمینال،

 موشکافانه و دقیق روایت و توصیف بر برند،می نام ناتورالیسم ادبی بنیانگذارمکتب عنوان به او از که زوال امیل

 .داشت تأکید نیز کار صاحبان و ثروتمندان یعنی آنان مقابل گروه حتی و محیطی شرایط کارگران، زندگی

 عملی هر برای که بود نوشته "تجربی رمان" عنوان با کتاب یک در ژرمینال، رمان نگارش از قبل سال چند او

 .پرداخت "پیرامونی شرایط و تغییراوضاع " همچنین و "آنها طبیعت عین در قضایا" بررسی به باید

 و ندارد وجود عدالت که ایجامعه در - انسان زندگی بر وراثت تأثیر و نقش به گراییطبیعت این در زوال

 گیوم معلول دختر آلیز، شخصیت خلق در نمادین طور به مثال را نکته این او .پردازدمی - نیست برابر هافرصت

 .میردمی تب و گرسنگی شدت از که داده نشان ماهو

 خاص طور به کارگران مشکالت چگونه ناعادالنه، جامعه یک در که دهدمی نشان ژرمینال در زوال واقع، در

 کار هر مثل .بود تبارشان کار این" :شودمی منتقل دیگر نسلی به نسل یک از عام، طور به فالکت و فقر و

 ".داشت ادامه پدر در پدر دیگری

می کسانی مقابل را کشیشان و رودمی مذهبی خرافات ویژه به و خرافات با مبارزه به ژرمینال در همچنین او

 .ندارند خبری کارگران زندگی از که داند

 .است اجتماعی و سیاسی خاص شرایط یک زاده باشد، داشته ادبی اهمیت آنکه از پیش ژرمینال رمان اما
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 نوزدهم قرن نویسنده دیگر بالزاک، دو انوره نوشته "انسانی کمدی" هایرمان مجموعه از الهام با زوال امیل

 این .بنویسد فرانسه "دوم امپراطوری" دوران اجتماعی شرایط درباره هاییرمان مجموعه گرفت تصمیم فرانسه

 .کندمی بازگو را خانواده این مختلف افراد داستان و گذردمی "ماکار روگن" خانواده محور حول مجموعه

 "ژرمینال" رمان اما .کشید طول ١٨٩٣ تا و شد آغاز ١٨٧١ سال از است، رمان ٢٠ شامل که مجموعه این انتشار

 قرار بود، گرفته نظر در زوال که ایاولیه هایطرح از کدام هیچ در است، مجموعه این از رمان سیزدهمین که

 .نداشت

 متعددی دالیل آورد، روی معدن در کارگران شرایط درباره رمانی نوشتن به زوال چرا اینکه درباره ادبی منتقدان

 به منجر که است ١٨٧٩ سال انتخابات از پس فرانسه در سیاسی تحوالت آنها ترینمهم که اندکرده ذکر را

 برگزاری آزادی بر مبنی قانونی ،١٨٨٠ در عمومی عفو یک لطف به زمان، آن در .شد خواهانجمهوری پیروزی

 .یافت گشایش حدودی تا کشور سیاسی فضای مطبوعات، نسبی آزادی همچنین و ١٨٨١ سال در تجمع

 در مهمی نقش نیز زوال دوستان از برخی و بودند گرفته تازه جان فرانسه در کارگری هایجنبش همچنین

 گسد، ژول با را زوال و بود "خلق فریاد" نشریه نگارروزنامه که الکسی پل مثل داشتند؛ اجتماعی هایجنبش

 .برد کارگر حزب جلسات از یکی به را نویسنده این و کرد آشنا فرانسه کارگری جنبش رهبران از یکی

می واعتصاب اعتراض به دست پراکنده صورت به فرانسه نقاط از برخی در کارگران که بود برهه همان در

 کارگران اعتصاب همچنین و کردند اعتصاب بارها معدن کارگران که فرانسه شمال در آنزن شهر در مثال .زدند

واکنش و شد سابقهبی هایخشونت به منجر که کارگر پانزده اخراج به اعتراض در مینمونسوله شهر در معدن

 .داشت دنبال به فرانسه در را ایگسترده های

 

 تاریخی سند یک ژرمینال،

 به مربوط وقایع رفت،می شمار به خواهجمهوری نگارانروزنامه جرگه در و بود هم نگارروزنامه که زوال امیل

 بعدا و کردمی دنبال دقت به بودند، کنندگاناعتصاب مخالف که هاییروزنامه در حتی را کارگران اعتصاب

 .برد بهره ژرمینال رمان نوشتن در هاروزنامه این مطالب از برخی از

 سندی خود از خواست،می زیرا کرد، عمل مستندساز یا مورخ یک همچون ژرمینال نوشتن برای زوال واقع، در

 .گذارد برجای نوزدهم قرن دوم نیمه در معدن کارگران دنیای درباره اجتماعی

 .خواند اعتصاب و سوسیالیسم اقتصادی، هایبحران معدن، درباره نیز بسیاری هایکتاب ژرمینال، نوشتن برای او

 حتی .گرفت بهره نزدیکش و دور اطرافیان سیاسی هایگیریموضع و خاطرات شخصی، هایتجربه از همچنین

 نمایندگان از یکی را معدن کارگران زندگی درباره نوشتن یعنی رمان، این اصلی موضوع که شودمی گفته

 .بود کرده پیشنهاد زوال به سوسیالیست

 حقوق به توجه بدون سرمایه، مهاربی انباشت چگونه که کندمی تأکید خوبی به رمانش اولیه طرح در زوال خود
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 هر که جامعه به کمکی است، بگیرانحقوق شورش داستان رمان،" :کندمی بحران دچار را جامعه کارگران،

 خواهممی من و است همین در رمان اهمیت .کار و سرمایه جنگ کالم، یک در .است فروپاشی حال در لحظه

 ".ببرم پیش به بود، خواهد بیستم قرن مسئله ترینمهم که مسئله، این طرح با را آینده

 تا فوریه ٢٣ تاریخ در او .شد فرانسه شمال عازم کار این برای و نکرد اکتفا شنیدن و خواندن به فقط زوال

 .رفت کارگران اعتصاب برگزاری محل آنزن، شهر به ١٨٨4 مارس چهارم

 

 

 نوری رضا

 ١٣٩٧ دی ١٥ - ٢٠١٩ ژانویه ٥

 فارسی سی بی بی
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 !نبردِ گرسنگان
 

 نه از تفنگهایت می هراسیم،

 و نه ماشین ارعاب ات

 دیگر

 برپیکرما 

 .عرق سردِ وحشت را می نشاند

 نان را پرچم کرده ایم 

 و آزادی را مشعل راه،

 آمده ایم که قانون ات را به آتش بکشیم،

 وجهانی را که خود ساخته ایم 

 .فاتح شویم

 عهد کرده ایم 

 پایان بربریت را 

 به شادی بنشینیم 

 تا پرچم سوسیالیسم را 

 .بر قلب سنگ ات فروکنیم

 نه شلیک گلوله هایت را

 توانِ توقف ما است،

 ونه این جاسوسان قحبه ات را 

 !توانِ برافرازیِ پرچمِ تفرقه است

 ایمما شانه به شانه آمده 

 که در رزمِ رهایی

 مرگ را به بازی بگیریم،

 ببین که چگونه

 درحلقه یِ شاداب نبردمان 

 هررفیقی که برزمین میافتد
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 به هزار تکثیر میشود،

 وهررفیقی که در بند میشود 

 درفریادهای ما 

 .حضوری سرافراز میابد

 نه تفنگت ونه جاسوسان ات، 

 نه ارعاب ات و نه اردوی چماق دارانت،

 اوراد آسمانی ات را  حتی

 .توان سد طوفان انقالب نیست

 این یورشِ سرخِ ارتش گرسنگان است،

 که حضورش را

 .درجغرافیایِ بین الملل اعالم میکند

 وما دراین پاره یِ جهان 

 .گردانی ازاین ارتشیم

 خورشیدِ انسان 

 ازاردوگاه جنبش ما 

 .طلوع خواهدکرد

 

 

 »داریوش سلحشور«

 ل تلگرامی هنر اعتراضیبه نقل از کانا *
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 ٩٧کارگران فوالد اول آذر  یمجمع عموم نیاول
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 ۱۳٩٧پنج شنبه اول اذر  

 

 

 دسامبر ٢آذر  ۱۱کارگران فوالد در اهواز 
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 ۱۳٩٧آذر ماه  ۱۱میثم آل مهدی 

 

 

 آذر در اهواز ۱۳کارگران فوالد 
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 دسامبر در اهواز ٤آذر  ۱۳فوالد  نتجمع کارگرا

 

 

 دسامبر ٦آذر  ۱٥دوم فوالد  یمجمع عموم



276 

 

 

 دسامبر ۱٦آذر  ٢٥فوالد  یگروه مل

 

 

 ۱۳٩٧آبان ماه  ۱٧اسماعیل بخشی نیشکر هفت تپه



277 

 

 

 خوزستان یآبان مقابل استاندار ٢٢د فوال

 

 نوامبر ۱٩ -آبان ٢٥اهواز  -کارگران فوالد
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 شوش یآبان مقابل فرماندار ٢٧هفت تپه 
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 ۱۳٩٧دی  ۱۱شنبه سه

 

 فوالد یگروه مل
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 های کارگری گروه ملی فوالد اهوازکریم سیاحی یکی از نماینده 

 

 ۱۳٩٧کارگران فوالد اهواز 
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