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درس های اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

و  کارگر  طبقه  استثمار  در  سعی  همواره  خویش  طبیعت  به  بنا  داری  سرمایه 
و  کارگران  کردن  منکوب  با  کوشد  می  دارد.و  را  سرمایه  بیشتر  انباشت 
خود  از  ،موجب  امتیاز  و   پویایی  از  عاری  و  سخت  کارهای  به  زحمتکشان 
سبب  به  همواره  دولت  ،زیرا  نیست  تنها  راه  این  در  او  اما  شود.  وی  بیگانگی 
سرمایه  یاور  ترین  ،مهم  کارگر  طبقه  کردن  سرکوب  در  خویش  امتیازات  کسب 
مقابل  برابر  در  مستقل  ای  طبقه  مثابه  به  همواره  کارگر  طبقه  است.اما  داری 
به  خویش  طبقه  خاص  ابزار  با   را  خویش  عصیان  و  کرده  مقاومت  داری  سرمایه 

عرصه عمل گذاشته. 

 ، کارگری  متشکل  اقدام  یک  با  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  پیش  هفته  طول  در 
قوی ترین اهرم فشار طبقه خویش  یعنی مقوله اعتصاب را سازمان دادند.امری 
انقالب  های  نطفه  ،نخستین  توزیع  و  تولید  های  شریان  ساخنت  مسدود  با  که 
خود  در  را   کارگری   حاکمیت  برپایی  و  داری  سرمایه  رژیم  از  قدرت  خلع  یعنی 
گیری  بازپس  برای  تنها  نه  کارگری  جنبش  مهم  ابزارهای  از  یکی  پروراند .و   می 
حقوق خود از دولت و نهادهای سرمایه داری بلکه جهت فراهم آوردن شرایطی 
 ، مهم  این  به  علم  با  و  دریافته  جامعه  در  را  خود  مهم  ماهیت  و  نقش  کارگران  که 
اقدامات و برنامه های  سازمان دهی جهت سلب قدرت از سرمایه داری را فراهم 
خواهند ساخت.کارگران در طول هر اعتصاب با افزایش جتربه و آگاهی ، نقش و 
که  طوری  به  کرد  خواهند  درک  بهتر  خویش  طبقه  به  نسبت  را  حاکمیت  بینش 
آنان  کنندگان  استثمار  حامی  ترین  قوی  داری  سرمایه  حاکمیت  یافت  درخواهند 
چرخه  بر  حاکم  انتسابی  مسئوالن  که  برند  می  پی  همچنین  است.کارگران 
مدیریت  شایستگی  بالطبع  و  نداشته  تولید  و  کار  روند  از  درستی  ،بینش  تولید 
تکیه  با  که  اند  کارگران  تنها  و  ندارند  را  کارگران  امور  همچنین  و  کار  فضای 

بامهارت و جتربه قادر به مدیریت و گرداندن امور محیط کار هستند. 

اعتصاب که امری مستقل از شورش ها و اعتراضات توده ای ، گروهی و صنفی 
ست مرجع مشخص و شریان اقتصادی سرمایه داری را زیر سؤال  برده  و مختل 
شدن  پدیدار  با  که  امر،  این  بسیار  حساسیت  به  توجه  با  و  رو  همین  کند.از  می 
نخستین نشانه های آن، دولت و مدیران طبقه سرمایه دار با حربه های گوناگون 
کردن  خفه  در  اخراج،سعی  به  تهدید  و  ارعاب  تا  گرفته  تشویق  و  تطمیع  از 

اعتصاب در نطفه هستند. 

و  مهم  عنصر  همین  بر  تکیه  نیز   تپه  هفت  نیشکر  کارگران  مشترک  اقدام  اهمیت 
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 وـیژهُ اعتصاب ھفت تپه

به حمایت از رضا 
شهابی ادامه دهیم! 
دستگیری های اخیر 

محکوم است! 

روز سـه شـنبه پنجـم دی مـاه و بـه دنـبال 
فــراخــوان ربــابــه رضــایــی، همســر رضــا 
شــــــــــهابــــــــــی، جــــــــــمعی از کــــــــــارگــــــــــران و 
دانــــــشجویــــــان تجــــــمعی را در مــــــقابــــــل 
وزارت کــــار تــــرتــــیب دادنــــد. مــــطالــــبه ی 
ایــــــــن تجــــــــمع آزادی بــــــــی قــــــــید و شــــــــرط 
رضــا شــهابی بــود کــه بــا وجــود پــایــان 
دوران مـحکومـیتش هـمچنان در زنـدان 
بــــه ســــر مــــی بــــرد و در اثــــر فــــشارهــــای 
وارده در زنــدان در چــند روز اخــیر دو 
بـــــــــار ســـــــــکته ی خـــــــــفیف کـــــــــرده اســـــــــت. 
وضــــــــــــعیت زنــــــــــــدانــــــــــــیان ســــــــــــیاســــــــــــی در 
سـال هـای اخـیر شـکل جـدیـد یـا بـه قـول 
دولــــت اعــــتدالــــیِ وضــــعیتی ســــت کــــه در 
سـال هـای دهـه ی شـصت مـی گـذشـت. 
جــــــمهوری اســــــالمی یــــــا مــــــانــــــند مــــــورد 
شــــاهــــرخ زمــــانی مســــتقیماً دســــت بــــه 
قـتل کـارگـر زنـدانـی مـی زنـد و یـا مـانـند 
مــــــــــــــورد محــــــــــــــمد جــــــــــــــراحــــــــــــــی، محــــــــــــــمود 
صـــالـــحی و رضـــا شـــهابی وضـــعیتی 
را بــــرای زنــــدانی ایــــجاد مــــی کــــند کــــه 
دچـار بـیماری هـای مهـلک شـود. محـمد 
جـراحـی تـنها یـک سـال پـس از آزادی 
از زنــدان و در نــتیجه ی هــمین مــسائــل 

جان خود را از دست داد.
بقیه در صفحه بعد

 کارگر پیشتاز
. کنترل کارگری بر تولید و توزیع!  . افزایش دستمزدھا متناسب با تورم!  . دفاتر دخل و خرج باز گردد! 
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سازمان دهی آن بود که با شیوه های مشخص عملی سازمان دهی نظیر:انسداد 
افراد   و  کارشکنان  ،افشاسازی  آن  های  حومه  و  شرکت  به  منتهی  های  جاده 
طرح  و  دهی  سازمان  امر  در  زنان  مشارکت  داری،  سرمایه  ارجتاع   به  وابسته 
و  کارگران  میان  یکپارچه  و  گسترده  احتاد  دهی  شکل  همه  از  تر  مهم  و  مطالبات 
متامی  روز  پنج  طول  در  تنها  گشت  موفق  انشقاق  و  چنددستگی  از  پرهیز 
جهت  مذاکره  میز  پای  به  نیز  را  استانی  مسئوالن  همچنین  و  کارخانه  مسئولین 
طرح خواسته ها و مطلبات کارگران کشانده و افزون بر آن بر اخبار  گسترده ای از 

شرح پیشرفت و تکوین روند اعتصاب به داخل و اخراج از ایران انتشار دهد. 

دهنده  نشان  تپه   هفت  نیشکر  کارگران  روزه  چند  اعتصاب  دیگر  جنبه  
تعبیری  به  طبقه  این  که  طوری  به  است  کارگر  طبقه  میان  در  موجود  رادیکالیسم 
تهاجمی  رویکردی  به  را  خویش  تدافعی  شرایط  و   قرارگرفته  گذار  دوران  یک  در 
حلن  و  شیوه  از  آشکار  طور  به  توان  می  نیز  را   امر  این  های  نشانه  ،و  داده  تغییر 
واسطه  به  که  کرد  مشاهده  گرفته  شکل  مبارزات  و  مطالبات  طرح  ،شعارها،  بیان 
حال  در  نوینی  ،دوران  کارگر  طبقه  شده  دهی  سازمان  و  متشکل  اعمال 

شکل گیری است. 

فعالیت  رفت  می  شمار  به  نیز  آن  کلیدی  عناصر  از  که  اما  اعتصاب  این  متایز   وجه 
اجزا  پوشاندن  با  که  بود  معترض  و  کننده  اعتصاب  کارگران  از  برخی  مخفی 
بیشتر  همچون  و  قرارگرفته  شناسایی  مورد  تا  گشتند  آن  از  مانع  خود   صورت 
حاکمیت  امنیتی  های  ارگان  اسیر  ها  حوزه  سایر  و   کارگری  علنی  فعاالن 
مخفی  فعالیت  در  موقعیت  ارزیابی  از  مهم  گامی  خود  امر  گردند.این 
و  اعتراضات  روند  تا  بود  خواهد  قادر  آن  بر  تکیه  با  کارگر  طبقه  که  ،فعالیتی  ست 
در  فعالیت  مجموعه  این  در  نیز  را  خود  پیشتاز  قوای  و  داده   بسط   را  اعتصابات 

مقابل صدمات و ضربات حاکمیت نیز بهتر حفظ کند. 

نیشکر  کارگران  ،اما  شده  داده  سازمان  اکنون  تا  که  اقداماتی  متامی  باوجود 
که  طوری  به  باشند.  واقف  خود  مطلبات  طرح  ی  نحوه  اهمیت  به  باید  تپه  هفت 
صرفاً  و  داده  قرار  شناسایی  مورد  درستی  به  را  داری  سرمایه  دولت  ماهیت 
قرار  مبنا  را  دولتی  بخش  به  کارخانه  بازگشت  و  خصوصی  بخش  از  جداسازی 
ندهند زیرا با این عمل تنها شیوه روبنایی استثمارگری را تغییر داده اند. کارگران  
حوزه  به  شرکت  بازگردانی  شعار   طرح  ،ضمن  اعتصاب  روند  تداوم  با  بایست  می 
تا  دولتی بر کنترل و مدیریت کارگری و همچنین باز شدن دفاتر دخل وخرج  نیز  

زمان حتقق آن اصرار ورزند. 

کمیته اقدام کارگری ایران 

۱ دی  ۱۳۹۶ 

با ما در تلگرام متاس بگیرید: 

 @komitehe1eghdam
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از صفحه پیش
و فـــریـــادهـــای حـــامـــیان رضـــا شـــهابی 
در خـــیابـــان، مـــقاومـــت بـــرای جـــلوگـــیری 
از تـــــــــــکرار ایـــــــــــن اتـــــــــــفاق بـــــــــــرای رضـــــــــــا 

شهابی بود. 
طـــبق گـــزارشـــات حـــاضـــران در صـــحنه، 
حــــــــین شــــــــکل گــــــــیری تجــــــــمع، مــــــــامــــــــوران 
نــیروی انــتظامی بــه شــکل وحــشیانــه ای 
بــه مــعترضــان حــمله ور مــی شــونــد، ده هــا 
تـــــــــــــن را دســـــــــــــتگیر مـــــــــــــی کـــــــــــــنند و تـــــــــــــمام 
دســتگیرشــدگــان را بــه دادســرای اویــن 
مـــــــــــــنتقل مـــــــــــــی کـــــــــــــنند. هـــــــــــــر چـــــــــــــند ایـــــــــــــن 
بــــازداشــــت هــــا پــــس از چــــند ســــاعــــت بــــه 
پــــایــــان رســــید و تــــمام دســــتگیرشــــدگــــان 
آزاد شـــــدنـــــد. هـــــمچنین گـــــفته مـــــی شـــــود 
دادســــــــتان در مــــــــیان جــــــــمع بــــــــه ربــــــــابــــــــه 
رضـــایی قـــول پـــیگیری وضـــعیت پـــرونـــده 
و انـتقال رضـا شـهابی بـه بـیمارسـتان 

را داده است. 
امــــا ایــــن بــــرخــــورد وحــــشیانــــه بــــا تجــــمع 
اعــــتراضــــی، نــــمایــــش تــــمام عــــیار تــــرس 
جــمهوری اســالمی از انــفجار جــامــعه 
اســت. دو روز پــیش از ایــن تجــمع و بــه 
دنـبال فـراخـوان مـالـباخـتگان مـوسـسات 
مــــالــــیِ ســــاخــــته ی جــــمهوری اســــالمی 
در مـــــیدان انـــــقالب نـــــیز مـــــشابـــــه هـــــمین 
رفــــــــتار از ســــــــوی نــــــــیروی ســــــــرکــــــــوبــــــــگر 
جـــــــــــمهوری اســـــــــــالمی اعـــــــــــمال شـــــــــــد و 
حـتی تـعدادی از مـردم در حـال عـبور 

از پیاده رو بازداشت شدند. 
بحـــــــــــــــــران ســـــــــــــــــاخـــــــــــــــــتاری اقـــــــــــــــــتصادی 
جــمهوری اســالمی در مــاه هــای اخــیر 
بـــــه بـــــاالتـــــریـــــن حـــــد خـــــود رســـــیده اســـــت. 
تــــــــــــورم بــــــــــــسیار بــــــــــــاال در قــــــــــــیمت مــــــــــــواد 
غـذایـی، تـعطیلی کـارخـانـه هـا و بـیکاری 
گسـترده از یـک سـو و بـی تـدبـیری سـران 
رژیـــــم در مـــــواجـــــهه بـــــا آلـــــودگی هـــــوا و 
زلــزلــه هــای اخــیر از ســوی دیــگر دســت 
بـــه دســـت هـــم داده انـــد تـــا جـــامـــعه را در 

ُشرف انفجار قرار دهند. 

 بقیه در صفحه بعد 
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از صفحه پیش 

سران حکومت می دانند که چنین انفجاری در صورت وقوع به سادگی قابل کنترل نخواهد بود. در نتیجه در مقابل هر جرقه ی 
اعتراضی دست به برخوردهای وحشیانه می زنند. 

کـــــمیته ی اقـــــدام کـــــارگـــــری ضـــــمن مـــــحکوم کـــــردن ســـــرکـــــوب وحـــــشیانـــــه ی مـــــعترضـــــان، از شـــــکل گـــــیری مـــــقاومـــــت در مـــــقابـــــل ایـــــن 
بــرخــوردهــای خــشن حــمایــت مــی کــند. ابــزار کــارگــران بــرای دخــالــت در ایــن ایــن اعــترضــات، ســازمــانــدهی و آمــادگی بــرای 
مــــواقــــع ِ ضــــروری اســــت. هــــمچنین آزادی بــــی قــــید و شــــرط رضــــا شــــهابی و دیــــگر زنــــدانــــیان ســــیاســــی و فــــعاالن کــــارگــــری 

مطالبه ی فوری ماست. 
به پیش برای سازماندهی هسته های کارگری! 

کمیته ی اقدام کارگری 
۶ دی ۱۳۹۶ 

نگاهی به اعتراضات وسیع کارگران  هفت تپه

از  برخاسته  که  های  جنبش  قهرآمیزند.  و  مستقل  های  جنبش  پیشتازان  و  داران  طالیه  که  کردند  اثبات  دیگر  باری  کارگران، 
سال  طول  در  اند.  گرفته  قرار  معیشتی  ممکن  شرایط  بدترین  در  که  است  کارگرانی  روزافزون  استثمار  ماحصل  و  طبقاتی  تضادهای 
جاری  بارها شاهد جتمعات اعتراض آمیز کارگری بوده ایم، اعتراضاتی که  بیشتر آن ها شیوه ای مساملت آمیز را در برگرفته بودند. و 
در چهارچوب احتادیه های وابسته به حاکمیت، سازمان دهی و اجرا می گشتند و حقوق کارگران را صرفاً برمبنای سازش طبقاتی و 
گاها  گرچه  تر از آن،  تقلیل می دادند. و مهم  تا سرحد مطالبات محدود صنفی  مسامحه طرفین قرار داده و جنبش های کارگری را 
دیده  ندرت  به   ها  آن  در  کارگری  مستقل  شوراهای  و  متشکل  های  گروه  نقش  اما   گرفت  دربرمی  را  کارگران  از  وسیعی  نسبتاً  توده 

می شد. 

در میان تعداد قابل توجه این جنبش ها به دفعات، نام کارگران نیشکر  هفت تپه را می توان مشاهده کرد، کارگرانی که بارها دست به 
جتمعات اعتراض آمیز و مساملت آمیز زده و چندین بار نیز از طریق منایندگان خویش خواهان احقاق حقوق خود شدند. 

نارضایتی  بار  چندمین  برای  اعتصاب  و  کارخانه  محوطه  در  جتمع  با  واحد،  این  مختلف  های  بخش  کارگران   نیز  پیش  هفته  در 
خویش را از نحو مدیریت و موقعات مزدی اعالم کردند. این نارضایتی گرچه در هفته پیش به صورت مقطعی و جهت  اجتناب از 
ای   شیوه  به  کارگر  صدها  مشارکت  صورت  به  و   گرفت   خود  به  ای  تازه  جان  جاری  هفته  در  اما  شد  متوقف  کار  محیط  در  تشنج 
رادیکال تری سازمان یافت به طوری که جاده منتهی به شرکت در دومین روز اعتراضات،  به دست کارگران بسته شد و کارگران 
روزمزد نیز با تعطیل کردن کار و ورود به کارخانه با در دست داشنت آالت کار ، اقدام به بسنت درب اصلی و خاموش سازی کوره ها 
منودند. و در این میان نیز مسئوالنی که خشم کارگران را دست کم گرفته و اقدام به حتریک آنان منودند، به شدت مورد ضرب و شتم 

و تنبیه کارگران قرار گرفتند. 

واریز  جهت   در  اقدامی  هیچ  نیز  تاکنون  اما  شد  پرداخت  روزمزد  کارگران  مردادماه   حقوق  تنها  اقدامات،  این  دنبال  به  گرچه  
دستمزد ۸۰۰ کارگر پیمانی و ۱۵۰۰ زحمتکش نی بُر  صورت نگرفته و همین امر موجب شد تا کارگران اعتصابات خود را به صورت 

مداوم به پیش برانند.  

و  مالکیت  و  تولیدی  مناسبات  تغییر  جهت  کارگر  صدها  راسخ  عزم  از  بود  نشانی   ، خود  روز  چهارمین  در  ها  اعتراض  و  اعتصاب 
تدارک  اعمال اراده کامل بر روند تولید و توزیع. امروز، علیرغم کارشکنی همیشگی مسئوالن و تالش مدیریت جهت خدشه دار 
کردن جنبش، کارگران خوراک دام و همچنین کارکنان اداری، رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب و همچنین بازنشستگان به 

صفوف همکاران خویش پیوسته و در مقابل ساختمان مدیریت دست به جتمع زدند. 

که  کردند  اعالم  نشست  این  پایان  در  و  کرده  شرکت  فرمانداری  در  واقع  نشستی  در  کارگران  جانب  از  مناینده   ۹ همچنین  امروز 
متعهد  همچنین  و  منوده  پرداخت  را  پیش  های  ماه  از  یکی  معوقه  حقوقِ  با  همراه  هرماه  حقوق  پس  این  از  گردیده  متعهد  کارفرما 

گردیده تا در  جهت تبدیل وضعیت کارگران پیمانی نیز اقدام مناید. 

۴ صفحه کارگر پیشتاز  شماره   ۱۹
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باوجود بازتاب نتایج  ارائه شده این نشست، کارگران همچنان بر ادامه اعتصابات خویش اصرار ورزیده و حاضر به سازش نیستند. 

کارگران هفت تپه در این اقدام خویش، با ایفای نقش خود بار دیگر ماهیت سازش ناپذیری طبقه کارگر را با رژیم سرمایه داری فریاد 
در  عظیم  گامی  نیز  دیگر  سویی  از  و  کردند.  افشا  داران  سرمایه  توسط  را  زحمتکش  طبقه  استثمار  و  کارشکنی  گری،  اخالل  و  زده 

جهت هموار ساخنت جنبش های متکی بر کارگران و زحمتکشان ایران برداشتند. 

کارگران از چه می نالند !؟ 

سهام  متامی  فروش  با  همگام  را  کار  محل  در  کار  روند  منظر  از  چه  و  مالی  حیث  از  چه  خود،  مشکالت   شروع  تپه  هفت  کارگران 
شرکت و خصوصی سازی آن در سال ۹۴  قلمداد می کنند. گرچه کارگران چنین روز هایی را پیشبینی می کردند و در اعتراض به 
شکسته  هم  در  آنان  پوچ  های  وعده  و  کارفرمایان  های  فریب  توسط  اعتصابات  این  اما  زدند  گسترده  اعتصاب  به  دست  اقدام  این 

شد. 

ساخنت  مجهز  آنان  آمیز  توهین  اقدام  نخستین   و  گشته  دگرگون  کارفرمایان  رفتار  کوتاه  مدتی  از  پس  که  کنند  می  اعالم  کارگران 
مامورین  حضور  با  زمانی  اندک  از  پس  که  عملی  بود.  کارگران  گرفنت  نظر  زیر  و  بسته   مدار  های  دوربین  به  کارخانه  نقاط  متامی 
امنیتی در میان کارگران شدت یافت. یعنی محیط کار، که کارگر دست کم ۱۰ ساعت در روز را در آن به سر می برد به فضایی بسته و 
تفرقه  جهت  و  پیشین  های  برنامه  به  ها  نیرو  این   . شد  کارگران  روزه  هر  وحشت  و  رعب  موجب  که  شد  تبدیل  امنیتی  حیث  هر  از 
و  کارخانه  مسئوالن  اعمال  کارگران،  زدند.  می  دامن  مذهبی  و  نژادی  قومی،  مسائل  به  کارگران  میان  شکاف  ایجاد  و  افکنی 
نیروی های حتت امرشان را به جنایات های گروه های تروریستی اما صرفا با  نرمش سیاسی  تشبیه کرده اند که بر روح و روان آنان 

تاثیر مخرب گذاشت. 

کارفرمایان همچنین  ایام تعطیل و حتی جمعه  کاری را  قطع کردند. عملی که خود مغایر ابتدایی ترین حقوق کار و کارگران است. 

گشتند  ملزم  کارگران  همچنین  یافت.  تغییر  ماه   ۱ به  ماه   ۶ قراردادهای  و   کرده  پیدا  کاهش  شدت  به  کاری  اضافه  مقدار  ادامه،  در 
اقامتگاه  مثابه   به  تنها  بلکه  اند  فرسوده  و  قدیمی  آنها  بیشتر  تنها  نه  که  بپردازند  سازمانی   های  خانه  برای  هنگفتی  های  هزینه 

مقطعی و موقتی  کارگران است. 

کارگرها اعالم کرده اند که جدا از معوقات مزدی سال جاری،۲ ماه حقوق معوقه سال ۹۴ پرداخت نشده و حق بن نیز برای ۸ ماه 
کارگری و استثمارگرانه  همچنان در مقابل این اعمال ضد  بر این، مسئوالن دولتی شهر  نشده است. افزون  که حتویل داده  است 

سکوت کرده اند و سعی در پنهان ساخنت  فجایع رخ داده در هفت تپه را دارند. 

شدن  اجرایی  تا  متشکل  نیرویی  همچون  و  کرده  گسست  خویش  کارفرمایان  و  دولتی  مسئولین  از  آمده،  تنگ  به  کارگران  حال  اما 
آزادی  امکان  بیمه،  حق  پرداخت  افتاده،  عقب  مزایای  و  مزدی  معوقات  متامی  شدن  پرداخت  یعنی  خود  اصلی  های  خواسته 

فعالیت سندیکای کارگران هفت تپه و مهم تر از همه بازگشت به بخش دولتی به تداوم فعالیت های خویش خواهند پرداخت.    

فعاالن کمیته اقدام کارگری در منطقه- ۲۲ آذر ۱۳۹۶ 

۴ صفحه کارگر پیشتاز  شماره   ۱۹


