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شبح شورا بر فراز هفتتپه
این پانزدهمین سالی است که کارگران هفتتپه برای به دست آوردن حقوق خودشان در حال مبارزهاند .البته
مبارزهی کارگران هفتتپه سابقهی طوالنیای دارد و اولین سندیکای کارگری این رشکت در سال  1353تاسیس شده
است .پس این «پانزده» سال تنها شامل دور اخیر مبارزات کارگران هفتتپه میشود.
کارگران هفتتپه در این مدت انواع روشهای مبارزاتی را به کار بستهاند و بنا به واکنشهای دولت و مالکان
خصوصی رشکت ،مطالبات و شیوههای پیگیری این مطالبات را تنظیم کردهاند .گاهی اعتصاب کردهاند ،گاهی
در کارخانه تحصن کردهاند ،گاهی جادههای اصلی را بستهاند ،گاهی تظاهرات کردهاند ،گاهی مقابل استانداری
رفتهاند و گاهی در برابر فرمانداری تجمع کردهاند .آنها بارها و در مواقع لزوم با مقامات مسئول مذاکره کردهاند
یا از مذاکره با مقامات مسئول خودداری کردهاند.
اما آنچه که در متام این پانزده سال قابل توجه است رشد و تکامل مبارزات کارگران هفتتپه است .این رشد و
تکامل نشان میدهد که آنها به خوبی تجارب گذشته را جمعبندی کردهاند ،از آن آموختهاند و قدمهای بعدی
خودشان را مشخص کردهاند .اگر اولین اعتصابها و تحصنهای کارگران هفتتپه در پانزده سال پیش در اعرتاض
به عدم پرداخت حقوقشان شکل گرفت ،امروز و بعد از پانزده سال آنها نه تنها یکی از اصلیترین مسببان ستم
و حقکشی در هفتتپه را نشانه گرفتهاند و خواهان خلع ید از بخش خصوصی در هفتتپه میشوند ،بلکه به
خربگزاریهای دولتی و شبهدولتیای مانند ایلنا که مطالبهی اصلی کارگران هفتتپه را دریافت حقوق معوقهشان
میداند اعرتاض میکنند که مطالبات آنها را تحریف نکند و تاکید میکنند که مطالبهی اصلی آنها خلع ید از بخش
خصوصی در هفتتپه است .نه فقط خلع ید از امید اسدبیگی و مالکان فعلی هفتتپه بلکه خلع ید از هر مالکی
در بخش خصوصی که بخواهد جای اسدبیگی و رشکا را در هفتتپه بگیرد.
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گفتیم که مبارزات کارگران هفتتپه در این پانزده سال همواره در حال رشد و تکامل بوده است اما برخی ناظران
وقتی دور جدید اعتصاب کارگران هفتتپه را ،که اکنون بیش از دو ماه از آغاز آن میگذرد ،با مبارزات کارگران
این رشکت در تابستان و پاییز  1397مقایسه میکنند و به ویژه وقتی نشانی از شعار «نان ،کار ،آزادی /ادارهی
شورایی» در دور جدید اعتصابات پیدا منیکنند ابراز نگرانی میکنند که کارگران هفتتپه از خواست عمومی
خودشان در تابستان و پاییز  97عقبنشینی کردهاند .برخی دیگر هم هستند که شعار «نان ،کار ،آزادی /ادارهی
شورایی» در تابستان و پاییز  97را نشانهی اشتباه ،تندروی و تاثیر نیروهای خارج از هفتتپه روی کارگران
میدانند و اعتقاد دارند کارگران در اسفند  1399با خواست خلع ید از بخش خصوصی و دولتی شدن کارخانه به
مبارزهی «اصیل» کارگری رسیدهاند.
گروه اول کسانی هستند که درکی خطی از مبارزهی طبقاتی دارند .یعنی وقتی از «رشد و تکامل» در مبارزهی
کارگران حرف میزنند تنها پیشرویهای طبقهی کارگر را «رشد و تکامل» حساب میکنند .آنها احتاملن منتظر
بودند بعد از طرح شعار ادارهی شورایی کارخانه ،کارگران هفتتپه در گام بعدی کارخانه را تسخیر کنند و شورای
کارگری کارگران هفتتپه ادارهی کارخانه را بر عهده بگیرد .برخالف نظر این دوستان مبارزهی طبقاتی یک خط
ممتد نیست بلکه مجموعهای از پیشرویها و عقبنشینیهای تاکتیکی است .نشانههای رشد و تکامل مبارزات
کارگران هفتتپه را نباید در شعارهای آنها جستجو کرد بلکه چیزهای دیگری در مبارزات کارگران هفتتپه دیده
میشود که میتواند این رشد و تکامل را اثبات کند.
میدانیم که بعد از تابستان و پاییز  97نهادهای امنیتی و دولتی انواع ترفندها را برای رسکوب یا تضعیف مبارزات
کارگران هفتتپه به کار بستند .منایندگان کارگران را بازداشت و برخی از آنها را شکنجه کردند .فیلم اعرتافات
اجباری ساختند .برخی کارگران مبارز را با همدستی مالک بخش خصوصی اخراج کردند .برخی منایندگان هفتتپه
را تحت فشار به سازش وادار کردند .برای برخی از کارگران مبارز که حارض به سازش نشده بودند احکام قضایی
صادر کردند .تالش کردند مانند رشکت واحد برای هفتتپه هم سندیکای جعلی درست کنند و وقتی نتوانستند
تالش کردند شورای اسالمی کار را به عنوان تشکل کارگری و طرف مذاکرهی دولت و کارفرما به کارگران هفتتپه
تحمیل کنند .مانور عدالت برگزار کردند و امید اسدبیگی و سایر رشکای او را به دادگاه کشاندند تا به کارگران نشان
دهند با «فساد» اسدبیگی برخورد میکنند شاید کارگران هفتتپه راضی شوند و دست از مبارزه بکشند .انواع
نیروهای وابسته به بسیج و مقامات دولتی و حکومتی را به میان کارگران هفتتپه فرستادند تا به آنها بگویند
حق دارند معرتض باشند و دولت و حکومت باید هرچه رسیعتر به خواستههای آنها رسیدگی کنند اما خواستههای
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آنها هم باید منطقی باشد و بهرت است از خواستهی خلع ید بخش خصوصی دست بردارند .متام این کارها را
کردند بدون آنکه بدانند کارگران هفتتپه تجربهی حداقل پانزده سال مبارزهی پیوسته را پشت رس دارند و از
این پانزده سال چیزهای زیادی آموختهاند .با وجود اینکه بسیاری از کارگرانی که تجربهی مستقیم آغاز مبارزات
را در سالهای  84و  85دارند بازنشسته شدهاند و برخی مانند رضا رخشان و فریدون نیکوفرد تا حد همکاری با
نهادهای امنیتی تنزل کردهاند ،اما پیوسته بودن این مبارزات موجب شده کارگران از تجربههای قبلی بیاموزند
و آموختههایشان را به کار ببندند .به همین دلیل است که بیش از دو ماه در گرمای کشندهی جنوب و رشایط
همهگیری بیامری کرونا به اعتصاب خود ادامه دادهاند و یک قدم از خواستهی اصلی خودشان کوتاه نیامدهاند.
عالوه بر این در تابستان و پاییز  97اسامعیل بخشی به اصلیترین چهرهی مبارزات کارگران هفتتپه تبدیل شد.
او هم رهربی اعتصابات را بر عهده داشت و هم سخرنان اصلی تظاهرات و تجمعات کارگران بود و هم نقش
سخنگوی کارگران هفتتپه را ایفا میکرد .برای همین او را بازداشت و شکنجه کردند ،اخراج کردند و تالش کردند
با تهیهی فیلم اعرتافات اجباری از او هم اعتبار او را مخدوش کنند و هم به اعتبار مبارزات کارگران هفتتپه رضبه
بزنند .یک نشانهی دیگر رشد و تکامل مبارزات کارگران هفتتپه این است که در دور جدید اعتصابات هیچکدام
از منایندگان کارگران تبدیل به «چهرهی اصلی» مبارزات نشده است .بنابراین حتا اگر یکی یا متام منایندگان کارگران
بازداشت شوند یا برخی از آنان تحت فشار به سازش کشیده شوند ،بالفاصله منایندگان جدیدی جای خالی آنها را پر
خواهند کرد .هفتتپه نشان داده است متکی به یک فرد نیست و با از دور خارج کردن یک یا چند فرد مبارزات
کارگران متوقف منیشود .هرچند اسامعیل بخشی جایگاه خودش را در بین کارگران هفتتپه دارد ،مورد احرتام
کارگران معرتض است و خواست بازگشت او و چند کارگر اخراجی دیگر یکی از خواستها و مطالبات کارگران
است اما دور جدید اعتصابات به ما نشان میدهد از درون مبارزهی طبقاتی و جمعی کارگران دهها اسامعیل
بخشی شکل میگیرد و رشد میکند.
گروه دوم اما کسانی هستند که به طبقهی کارگر با سوءظن نگاه میکنند و آنها را برای دخالت در امور خودشان
دارای صالحیت منیدانند .به نظر آنها طبقهی کارگر تنها زمانی «اصیل» است که تنها و تنها به دنبال حقوق
معوقهاش باشد .به همین دلیل است که دفاع آنها از خواست خلع ید بخش خصوصی از هفتتپه و دولتی شدن
کارخانه ،نه به دلیل درک درستشان از مبارزهی طبقاتی و توازن نیروها ،بلکه به دلیل این است که از نظر آنها شعار
دولتی کردن کارخانه چیزی است که حد و حدود طبقهی کارگر را برای مداخله در رسنوشت خودش روشن میکند.
به همین دلیل است که نیمهی دوم شعار کارگران هفتتپه را که عبارت است از «با نظارت کامل کارگران» یا به
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روی خودشان منیآورند یا آن را کماهمیت و حاشیهای جلوه میدهند .مطالبهای در کنار خواست دولتی شدن
کارخانه که اگر کارگران به آن دست یافتند چه بهرت ولی اگر نشد و نرسیدند هم چندان مهم نیست.
از نظر آنها اندیشیدن به چیزهایی مانند «شورا» و «ادارهی شورایی» چیزی است که تنها «کارشناسانی» مانند
خودشان حق دارند در مورد آن حرف بزنند و اگر هم زمانی کارگران جرات کرده بودند و در این موارد حرف
زده بودند ،حتمن کسانی از بیرون این حرفها را به آنها آموخته بودند .چون کارگر هفتتپه مانند آقا و خانم
«کارشناس» وقت و سواد و آگاهی این را ندارد که در مورد شیوهی ادارهی کارخانه یا جامعه نظری داشته باشد
یا بدتر از آن به فکر مالکیت ابزار تولید ،یعنی کارخانه و وسایل موجود در آن بیفتد .از نظر آنها کارگر هفتتپه
باید منتظر مباند تا باالخره آقا و خانم «کارشناس» تصمیم بگیرند سفری هم به هفتتپه کنند و کارگران را آگاه
سازند .بنابراین «توازن» نیرویی که این گروه از آن حرف میزند نه توازن نیروی واقعی در مبارزهی طبقاتی ،بلکه
توازن نیرویی است که به آنها جرات و جسارت این را بدهد که توئیرت و جلسات خصوصی خودشان را ترک کنند
و به هفتتپه بروند.
با وجود این برخالف نظر این دو بخش ،شبح «شورا» و «ادارهی شورایی» همچنان بر فراز هفتتپه باقی است و
تا زمانی که مشکل کارگران کارخانه که عبارت است از خلع ید بخش خصوصی ،ادامهی تولید در کارخانه ،دست
یافنت کارگران به حقوقشان و نظارت کامل کارگران تامین نشود ،باقی خواهد ماند .دلیل آن هم روشن است :تنها
راه نجات هفتتپه ادارهی شورایی کارخانه و سپرده شدن کارخانه به مالکیت جمعی کارگران هفتتپه است.
مسیر این شیوهی اداره و این مالکیت جمعی اما باید هموار شود .تاکتیکهای مبارزهی طبقاتی تنها به نیرو ،توان
و آگاهی طبقهی کارگر مربوط نیست بلکه همچنین به نیرو و توان رسمایهداران و ِ
دولت حاکم نیز ربط دارد.
شعار دولتی کردن رشکت هفتتپه به عنوان جایگزینی برای بخش خصوصی ،برخالف دروغهایی که گفته میشود،
در تابستان و پاییز  97هم به صورت وسیع از زبان کارگران و منایندگان آنها مطرح شد .بیش از یک سال از آن
زمان میگذرد و تاکنون روشن شده است که دولت یا منیخواهد مالکیت کارخانه را بر عهده بگیرد یا منیتواند.
مقامات دولتی به خوبی میدانند یکی دیگر از دالیل ورشکستگی رشکت هفتتپه و روند رو به تعطیلی آن ورود
شکر وارداتی توسط مافیای شکر در بازارهای داخلی است .در واقع بعد از خصوصیسازی و دزدی و غارت بخش
خصوصی ،مافیای شکر متهم ردیف دوم وضعیتی است که کارگران هفتتپه در آن قرار دارند .بنابراین دولت اگر
مالکیت هفتتپه را بر عهده بگیرد مجبور است با مافیای شکر نیز برخورد کند و آنطور که پیداست قدرت مافیای
شکر آنقدر زیاد است که دولت نه میخواهد و نه میتواند علیه آن کاری انجام دهد.
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عالوه بر این متام مقامات دولتی از این حرف میزنند که دولت بودجهی کافی برای رتق و فتق امور را ندارد و به
همهی نهادها مقروض است .ما با دولتی ورشکسته روبهروییم که توان ادارهی مراکز وابسته به خودش را ندارد
و اگر چنین دولتی مالکیت و مسئولیت هفتتپه را بر عهده بگیرد تنها قرضی به قرضهایش اضافه خواهد شد و
توان حل مشکالت کارگران هفتتپه را نخواهد داشت .به ویژه که اگر دولت رسانجام عقبنشینی کند و مالکیت
رشکت هفتتپه را بر عهده بگیرد ،باید بالفاصله به مطالبات کارگران کارخانههای دیگر نظیر هپکو و آذرآب و
فوالد و ...هم پاسخ بدهد و میدانیم که یکی از مطالبات اصلی متام این کارگران خلع ید بخش خصوصی است .به
همین دلیل است که انواع مقامات دولتی و حکومتی و افراد به ظاهر «مستقل» از کارگران هفتتپه میخواهند
از شعار «خلع ید از بخش خصوصی» دست بردارند و به تغییر مالک خصوصی هفتتپه رضایت بدهند.
هرچند «شوراها» و «ادارهی شورایی» ایدههای مهمی را در مورد آینده و شیوهی ادارهی جامعه بعد از خلع ید
از رسمایهداران مطرح میکند اما در همین وضعیت هم اگر مالکیت ابزار تولید در کارخانهی هفتتپه به کارگران
آن واگذار شود و آنان ،چنانکه در جریان مبارزهی پانزده سالهی خود آموختهاند ،آن را به شیوهی جمعی و تحت
مدیریت شورای کارگری وابسته به مجمع عمومی کارگران اداره کنند میتوانند هم کارخانه را از ورشکستگی نجات
دهند ،هم تولید را ادامه دهند ،هم حقوق کارگران به موقع و به اندازه پرداخت شود و هم مافیای شکر را بدون
اینکه منتظر اجرای «عدالت» از طریق نهادهای قضایی باشند ،عقب برانند.
وضعیت جامعهی ایران به جایی رسیده است که بنا به دالیل مختلف امکان شکلگیری اشکال گوناگونی از
همبستگی در آن وجود دارد .بگذارید در کنار توجه به تالشهای مردمی برای کمک به مردمی که در چند سال
اخیر در زلزله و سیل و حوادثی مانند آن آسیب دیدهاند به یک منونهی بسیار کوچک «کارگری» از این همبستگی
اشاره کنیم .حتمن به یاد خواهیم آورد با اعالم اینکه خانم ربابه رضایی ،همرس رضا شهابی عضو هیات مدیرهی
سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه ترشی و رب میفروشد چه جریانی از همبستگی شکل
گرفت تا با خرید ترشی و رب از خانم رضایی امکان گذران زندگی این خانواده که به دلیل اخراج و زندان رضا
شهابی در مضیقه قرار گرفته بودند ،تامین شود.
روشن است کارگرانی که مالکیت کارخانه را در دست داشته باشند میتوانند روی این همبستگی اجتامعی حساب
کنند .آنها میتوانند تولیدات خودشان را به بازار عرضه کنند و از دیگران بخواهند برای همبستگی با کارگران
هفتتپه تولیدات این کارخانه را مرصف کنند و به این ترتیب امکان تداوم تولید و نجات هفتتپه از ورشکستگی
را فراهم بیاورند.
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برای این کار اما حکومت باید به اندازهی کافی عقبنشینی کند .مبارزهی پانزده سالهی کارگران تا اینجا حکومت
را وادار کرده مالکی را که تا یک سال پیش متام ارگانهای حکومتی از او دفاع میکردند به محاکمه بکشاند و به
این ترتیب تکلیف حق مالکیت هفتتپه در پردهای از ابهام قرار بگیرد .حرف کارگران چه در تابستان و پاییز 97
و چه امروز رو به حکومت کاملن روشن است :اگر میتوانید ادارهی هفتتپه را بر عهده بگیرید و اگر منیتوانید
آن را به خودمان واگذار کنید چون ما خودمان بهرت از هر کسی میتوانیم هفتتپه را اداره کنیم .اگر «ادارهی
شورایی» به دلیل برخورد رسکوبگرانهی نهادهای امنیتی دیگر در شعارها مطرح منیشود اما معنا و مفهوم «نظارت
کامل کارگران» با توجه به رشایطی که دولت در آن قرار دارد از روز هم روشنتر است .شبح شوراها بر فراز
هفتتپه در گشت و گذار است چون در جهان واقعی هیچ راه نجاتی غیر از آن برای هفتتپه متصور نیست.
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چرا رسانهها در مورد هفتتپه دروغ میگویند؟
در این مملکت کارگران و فرودستان به جز در مقاطعی کوتاه و در نرشیات گروههای چپ هیچ زمان دیگری
در مطبوعات رسمی صدای واقعی نداشتند .مطبوعات داخلی و صداوسیام اگر روزی به رساغ فرودستان،
حاشیهنشینها ،زحمتکشان و کارگران میرفتند یا روزهای انتخابات بود که نشان دهند که بله ما هم پایگاه رای
اجتامعی داریم یا مراسمهای دولتی و حکومتی بود تا جمعیتی را به خیابان بکشند .این البته تنها مختص به
کارگران و فرودستان نبود .به طور مثال آنها با طبقهی متوسط هم همین برخورد را دارند .هرچند که سیاستهای
طبقاتی جمهوری اسالمی در قیاس با طبقهی کارگر بیشرت به نفع طبقهی متوسط ،به ویژه الیههای باالیی آن بود
و این گروهها با وجود نارضایتیهای سیاسی و اجتامعی نفع بیشرتی از سیاستهای جمهوریاسالمی بردهاند.
به عبارت دیگر طبقهی متوسط هرچه رضر کرده طبقهی کارگر چندین برابرش را مترضر شده است .رسانههای
فارسیزبان خارج از ایران هم زمانی به رساغ کارگران و فرودستان رفتهاند که خواستهاند رفتار انتخاباتی جناحهای
جمهوریاسالمی را بررسی کنند و با کارگران مانند موجودات آزمایشگاهی برخورد کردهاند .در این بین طبقهی
کارگر و فرودستان را بارها حامی جناح محافظهکار جمهوری اسالمی و افرادی مانند احمدینژاد و رییسی معرفی
کردهاند و به اینترتیب این طبقه را معیشتخواه ،عقبمانده ،بیتوجه به آزادی و مخالف زندگی مدرن نشان
دادهاند و در مقابل طبقهی متوسط را حامل دموکراسی و ارزشهای مدرن جا زدهاند .امری که در ادامه خواهیم
گفت که با واقعیات سازگاری ندارد .یا آنکه موضوع کارگران زمانی برای رسانههای خارج کشور جذاب شده است
که بوی کباب به مشامشان خورده .در اوج نارضایتیهای داخلی و قیام فرودستان در دی  ۹۶و آبان  .۹۸در این
مواقع تازه يادشان افتاده که جمعیت بزرگی از مردم این مملکت کارگران و زحمتکشانیاند که میتوانند فضای
سیاسی را چنان تغییر دهند و چنان امکانهای جدیدی خلق کنند که آنها که دشمنان طبقهی کارگرند هم در
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رسانههای خود ناچار شوند از «طبقهی کارگر» حرف بزنند ولو با تحریف و دادن آدرسهای غلط .هامنطور که
کارگران مبارز هفتتپه منایندهی مجلس و امام جمعهی اهواز و فالن فرستاده از تهران را مجبور کردند از دفرت
کار خود خارجشوند و برای پایین آوردن خشم کارگران هفتتپه برای چند ساعت هم که شده نزد آنها بروند و
توفیق چنین کاری را هم البته به دست نیاوردهاند .با اینحال این قدرت کارگران و فرودستان بود که نشان داد
منیتوان تنها به وقت مقتضی از جانب کارگران حرف زد و از دهان آنان حرفهای رسمایهداری را تکرار کرد .بلکه
کارگران بهرت و بلندتر از هر کسی میتوانند منافع خودشان و همطبقهایهایشان را تشخیص دهند و بیان کنند.
اما رسانههای رسمایهداری چه رسانههای داخلی و چه رسانههای آن ور آب بنا بر ماهیت طبقاتیشان بیشرت از
قبل تالش میکنند حاال که کارگران ارادهی خود را برای تغییرات اساسی جزم کردهاند در تحریف صدا و مخدوش
کردن چهرهی کارگران به هر کاری دست بزنند.
برای آنکه بدانیم دشمنان طبقهی کارگر در رسانهها و تریبونهایشان دربارهی مبارزات کارگری و مشخصن
هفتتپه چه میگويند دو محور در مبارزات هفتتپه را برجسته و سپس منطق سیاسی رسانهها و منایندگان
رسمایهداری را در برخورد با این موارد بررسی میکنیم.
مطالبات هفت تپه صنفی است یا سیاسی؟
بسیاری از منایندگان رسمایهداری برای کماهمیت نشان دادن نقش کارگران در مبارزات سیاسی و منزوی کردن
جنبش کارگری تالش میکنند که ماهیت مبارزات کارگران را فقط به مسائل صنفی و اقتصادی محدود کنند .جریان
دیگری از این طیف که وظیفهی پاسداری از جمهوری اسالمی را بر عهده دارد تالش میکند خواستههای کارگران
را جزئی و ناشی از فساد چند مدیر که با چند دستور و بخشنامه حل خواهد شد ،معرفی کند و به کارگران مدام
هشدار دهد که وارد مسائل سیاسی نشوند .اما آیا در واقعیت خواستههای کارگران هفتتپه فقط ماهیت صنفی
دارد؟ آیا اساسن کارگران میتوانند مبارزهی سیاسی کنند؟ و سیاستزدایی از جنبش کارگری آیا به معنای خارج
کردن آن از ریل مبارزهی طبقاتی نیست؟
رسانههای رسمایهداری -چه مخالفان و چه موافقان جمهوری اسالمی -به شام خواهند گفت که مبارزه بر رس
دستمزد و معوقات مزدی نه تنها ماهیت صنفی دارد بلکه کارگران نباید از این حد فراتر روند و به مبارزهی خود
ماهیت سیاسی بدهند .آنها میگویند مطالبهی دستمزدی و بهبود رشایط کار ،صنفی است و ارتباطی با سیاست
ندارد .این حرف بارها از زبان کارشناسهای مختلف این رسانهها شنیده شده .کافیست که هر وقت بحث
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هفتتپه داغ است به رساغ این رسانهها از صداوسیام تا بیبیسی فارسی بروید .تو گویی همه از روی یک منت
واحد حرف میزنند .همه با نگرانی یا با تفرعن کارگران را از سیاسی شدن نهی میکنند .به کارگران توصیه میکنند
که سیاست را به اهل فن بسپارند و آنها را از سوءاستفادهی جریانهای سیاسی میترسانند .فرشدهی ایندست
اظهارنظرها را میتوان از زبان اسحاق جهانگیری ،معاون اول حسن روحانی شنید که در شهریور  ۹۹با اوجگیری
مبارزات کارگران هفتتپه گفت« :موضوع هفتتپه را سیاسی نکنید ».باید این موضع جهانگیری را انعکاس دقیق
تحلیلهای کارشناسان دستراستی از مخالفان تا موافقان جمهوری اسالمی دانست .هرچند این ارزیابی وجود
دارد که مخاطب جهانگیری در این جمله مجلس است که اکرثیت آن متشکل از منایندگانی است که در جناح
منتقد دولت قرار دارند و به دلیل تقابلهای جناحی عالقه دارند علیه برخی روابط دولتی در هفتتپه دست
به افشاگری بزنند .اما نباید فراموش کرد که در نهایت بهرتین توصیهی جناح حاکم بر مجلس هم سیاسی نکردن
موضوعات کارگری است و در مجموع هر دو بال حاکمیت اصلیترین مخاطبشان برای این حرفها کارگران
مبارز در هفتتپه و سایر بخشهای جنبش کارگری است .از اصلیترین سیاستمداران حاکم تا فالن روزنامهنگار
مخالف حکومت در حال تکرار همین حرف جهانگیریاند .از دویچهولهی فارسی که بعد از دوماه اعتصاب
کارگران ،نیشکر هفتتپه را مناد مقاومت «صنفی» مینامد تا انواع خربگزاریهای ریز و درشت که با تاکید خاص
بر روی کلمهی صنفی آن را در ادامهی واژهی اعرتاض جا میدهند ،تالش میکنند تا مخاطب یک لحظه فراموش
نکند که با یک اعرتاض جزیی و محدود روبروست که به او هیچ ارتباطی ندارد .اگرچه کارگران دست در کار
ساخنت واقعیتی جدیدند اما همچنان رسانهها ،رؤسا و پاسداران وضعیت بنا بر رسالت طبقاتیشان سازوکاری را
ایجاد میکنند که کارش رسکوب کارگران و بازتولید واقعیت پیشین است .درست است که در هر صورت باید از
سوءاستفادهی جریانهای سیاسی جلوگیری کرد اما چرا وقتی به کارگران میگوییم که سیاسی نشوند و مبارزه
را «صنفی» نگهدارند خو ِد این حرف مصداق سوءاستفادهی جریانات سیاسی از مبارزات کارگران است؟ چرا این
حرف که «مبارزهی کارگری باید صنفی مباند» خود یک حرف سیاسی است؟ واقعیت این است که مبارزه بر رس مزد
چه معوقات مزدی ،چه افزایش دستمزدها ،جدا از اینکه طی مبارزه شعار زندهباد و مردهباد داده شود یا نه در
ذات خود یک عمل سیاسی است .کارگران تولیدکنندهی ارزش در فرایند تولیدند و مزدی که به آنها تعلق میگیرد
بخشی از ارزشی است که خود کارگران تولید کردهاند .اما آنچه به عنوان مزد به آنها تعلق میگیرد بسیار کمرت از
مقدار ارزشی است که برای آن زمان رصف و کار کردهاند .به عنوان مثال زمانی که یک کارگر برای یک روز کاری
رصف میکند اگر  ۸ساعت باشد مزد کارگر معادل  ۴ساعت آن است .کارگر فقط مزد  ۴ساعت را دریافت میکند
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و به ازای  ۴ساعت دیگر مزدی دریافت منیکند ۴ .ساعت کاری که مزد آن پرداخت نشده کار اضافی و ارزشی
که طی آن تولید میشود ارزش اضافی نام دارد که توسط رسمایهدار تصاحب میشود .برای تصاحب ارزش اضافی
رسمایهدار با انواع روشها تالش میکند کارگران را مطیع خود کند .وقتی از استثامر در شیوهی تولید رسمایهداری
حرف میزنیم منظورمان همین است .رسمایهدار با ارزش اضافیای که ناشی از کار کارگران است و او و طبقهاش
آن را تصاحب کردهاند به ثروت و قدرت خود میافزاید و همزمان از قدرت و دارایی کارگر میکاهد .در مقابل
مزد کارگر رصف چه میشود؟ کارگر مزدش را رصف بازتولید نیروی کارش میکند .رصف خوراک و پوشاک و مسکن
و نگهداری از فرزندان .همهی این هزینهها معادل بازتولید نیروی کاری است که از روز بعد در فرایند کار دوباره
مورد استفاده قرار میگیرد .سهم چندصد برابری که رسمایهدار از کار کارگران برداشت میکند تبدیل به ثروت و
قدرتی میشود که رسمایهدار مستقیمن با استثامر کارگران از آن برخوردار شده است .اگر کارگر سهمی بیشرت از
مخارج بازتولید نیروی کار خود از کارفرما بخواهد ،یعنی اگر بخواهد مزد بیشرتی بیش از آنچه رسمایهدار برای او
مقرر کرده است برای خود طلب کند ،به این معناست که میخواهد از قدرت و ثروت رسمایهدار ،که خود کارگر
آن را ایجاد کرده است ،بکاهد و خود از آن برخوردار شود .یعنی آنکه با خواست افزایش دستمزد ،موجودیت
رسمایهدار را تهدید کرده است .بیدلیل نیست که رسمایهداری در مقابل چنین خواستهای یعنی افزایش مزد
اگر بتواند خشنترین واکنشها را هم نشان میدهد .قدرت و ثروت رسمایهدار در نهادهایی مانند ارگانهای
دولتی ،مجلس ،دادگسرتی و پلیس که برای پاسداری از منافع رسمایهدار ایجاد شدهاند ،تجمیع شده است .از میان
برداشنت استثامر و لغو کار مزدی و اشرتاکی کردن مالکیت بر کارخانهها که مباند ،خواست افزایش چنددرصدی
مزد مستقیمن با واکنش هامن ارگانهای دولتی و مجلس و دادگسرتی و پلیس روبرو میشود .چه این خواستها
در قالب مذاکره صورت بگیرد ،مانند مذاکرات هر ساله برای تعیین حداقل مزد که منایندههای دولت هر سال
از افزایش واقعی آن جلوگیری میکنند ،چه در قالب اعرتاض و تجمع و اعتصاب .در هر صورت هر نوع خواست
مبتنی بر مسئلهی مزد مستقیمن گره میخورد به منافع رسمایهداری و منایندگانش .میبینیم که مبارزه بر رس مزد
در ذات خود عمیقن یک مبارزهی سیاسی است .این مبارزه حتا اگر غیررسارسی و محدود به یک کارخانه باشد
هم یک مسئلهی سیاسی است .به اینترتیب توصیههای سخنگویان رسمایهداری در صنفی نگهداشنت مبارزهی
کارگران و سیاسی نکردن آن فقط ناشی از احساس خطری واقعی است که آنها را تهدید میکند .مباند که رشایط
رسمایهداری در ایران که منونهاش را در هفت تپه میبینیم ،طوری است که حتا همین مزد ناچیز ماهانه را هم رس
موعد پرداخت منیکند و ماهیت سیاسی مبارزهی کارگری را آشکارتر کرده است .بیدلیل نیست که با قویتر شدن

13

از سرزمین نیشکر و اعتصاب
مبارزات در هفت تپه و اعالم اتحاد سایر بخشهای طبقهی کارگر با آن ،رس و کلهی وزیر و مشاور و امام جمعه
و کارشناسان امنیتی و روزنامهنگارانشان پیدا میشود تا نشان دهند اگرچه آنها از نظر اقتصادی میتوانند رقیب
هم باشند اما در برابر کارگران و بر رس منافع شوم خود کاملن با هم متحدند.
قبل از اینکه وارد بخش بعدی بشویم بگذارید یک نکتهی دیگر را نیز بگوییم .سخنگویان رسمایهداری میگویند
مبارزهی سیاسی تخصص میخواهد و کار کارگران نیست .چگونه است که خواستها و منافع کارگران را افراد و
گروههای دیگری نظیر این آدمهای اتوکشیدهای که خوب خورده و خوابیدهاند و با پول همین طبقهی کارگر در
بهرتین دانشگاههای جهان تحصیل کردهاند و امروز اسمشان کارشناس و تکنوکرات و کارآفرین است بهرت از خود
کارگران تشخیص میدهند و خود کارگران نه؟ به هرحال حرفی نیست اگر چنین افرادی بخواهند روزی در صف
کارگران قرار بگیرند به رشطی که نخواهند برای مبارزهی کارگری که مبارزه برای حقوق همهی جامعه است ،نسخه
بپیچند .به رشطی که این آنها باشند که رهربی طبقهی کارگر را پذیرفته باشند و نه اینکه بر کارگران در قامت
اربابان جدید تسلط یابند .این حرف که کارگران فن و فنون مبارزهی سیاسی را بلد نیستند و بهرت است این کار
بزرگ را به متخصصان امر بسپارند را معمولن دو گروه میزنند .دو گروهی که ظاهرا دشمن و مخالف همدیگرند
اما در چنین جاهایی به هم میرسند و یک حرف مشرتک را تکرار میکنند .حکومت و منایندگانش که میترسند
کارگران تجربهی اتحاد عملی و مبارزهی جمعی را هرچه گسرتدهتر کنند و اعرتاضات سیاسی را عمیقتر و در
جای درست خود بنشانند و دوم اپوزیسیونی که منیخواهد کارگران در مسیر دستیابی به خواستههایشان به رشد
طبقاتی برسند و به ماهیت کار خود آگاهی پیدا کنند و به جای آنان رهربان سیاسی جامعه شوند .برای این عده
بهرتین حامالن تغییرات سیاسی طبقهی متوسط است که در بزنگاههای تاریخی فریفتهی کراوات و ریش پرفسوری
و مهارت سیاستمداران در لهجهی انگلیسی میشود و بارها نشان داده برای آنکه کمی وضعیت اقتصادیاش رونق
یابد و روال سفرهایش به آنتالیا و تایلند منظمتر شود به هرچه آرمان جمعی پشت و به چنان گزینههای سیاسیای
اعتامد خواهد کرد که راه رونق کسبوکار او را از روی بدنهای له شدهی کارگران خواهد گشود.
این نکته را البته فراموش منیکنیم که بسیاری از افراد طبقهی متوسط ،به خصوص الیههای کمدرآمد آن ،امروز از
زمره زحمتکشانیاند که میتوانند با رهربی طبقهی کارگر برای منافع واقعی همگان مبارزه کنند.
خلع ید از بخش خصوصی
خواست خلع ید از بخش خصوصی یکی از مهمرتین نتایج سیاسی مبارزات کارگری است .این خواست دقیقن
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به این دلیل است که کارگران متوجه الزامات مبارزهی خود هستند و میدانند ریشهی بخش مهمی از مشکالت
هفتتپه کجاست.
در نشان دادن ماهیت عمیقن سیاسی مبارزات در هفتتپه از جمله میتوان به خواست خلع ید از بخش
خصوصی اشاره کرد .به این دلیل که مستقیمن منافع نامرشوع رسمایهداری در مالکیت و مدیریت کارخانه را
زیر سوال میبرد و در عینحال برای کل ساختار اقتصاد ایران راهحل ارائه میدهد .خواست خلع ید از بخش
خصوصی از واقعیترین تجربهی سالیان اخیر کارگران برآمده است .میدانیم در سال  ۹۴وقتی هفتتپه به بخش
خصوصی واگذار شد مقاومت سازمانیافتهای از سوی کارگران صورت نگرفت .به خصوص که در سالهای پیش از
آن سندیکای کارگری در هفتتپه نیز رسکوب شده بود .افتضاح مدیریت دولتی این خیال را به وجود آورده بود
که بلکه بخش خصوصی بتواند راهحلهای بهرتی برای هفتتپه پیدا کند .اما تجربه ثابت کرد که رسمایهدار بخش
خصوصی به هیچچیز جز سود خود فکر منیکند .در طول این چند سال کارگران هفتتپه به وضوح ناکارآمدی
بخش خصوصی را به چشم دیدهاند .اگر چند سال پیش عدهای از کارگران تصور میکردند که مالکیت بخش
خصوصی در هفتتپه «واقعی» نیست یا هفتتپه بخش خصولتی محسوب میشود و نه خصوصی ،امروز دیگر
بخش بزرگی از کارگران به این آگاهی دست یافتهاند که بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی نداریم و هر مدیریتی
به غیر از مدیریت خود کارگران راه به خطا میبرد و رسنوشت کارگران و هفتتپه را فدای سود کارفرما میکند.
شعار ادارهی شورایی چنین پیامی را با خود به همراه دارد .هرچند فعلن در این مرحله از مبارزهی کارگران تاکتیک
بازگشت هفتتپه به دولت طرح شده اما در چشمانداز بلندتر کارگران میدانند که نه دولت و مدیریت دولتی
میتواند هفتتپه را آباد کند و از استثامر کارگران کم کند و نه وضعیت دولت و حکومت به نحوی است که در
درازمدت مدیریت دولتی بتواند دوام داشته باشد و کارگران باید با طرح ادارهی شورایی خود را برای تصاحب
مالکیت و مدیریت هفتتپه آماده کنند.
در همین مرحله یعنی واگذاری هفتتپه به دولت ،کارگران نشان دادهاند که توهمی به دولت در مدیریت
هفتتپه ندارند .برای همین وقتی از واگذاری هفتتپه به دولت حرف میزنند نظارت کارگران را به عنوان رشط
مدیریت دولتی طرح میکنند .بخش اول این خواست یعنی خلع ید از بخش خصوصی مهمرتین اسرتاتژی سیاسی
و اقتصادی دولتهای بعد از جنگ را نشانه گرفته است .اشاره به دولتهای بعد از جنگ به این معنا نیست
که ما حساب دولت موسوی را از بقیه جدا میکنیم .دولت موسوی به دلیل درگیر بودن در جنگ هشت ساله
و رضوری بودن اقتصاد جنگی منیتوانست آغازگر خصوصیسازیها و برنامههای تعدیل اقتصادی باشد و به
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همین دلیل این رویکرد فالکتبار برای طبقهی کارگر به عهدهی دولتهای بعد از جنگ افتاد .همزمان با متایل
سیاستمداران ایرانی برای پیش بردن طرحهای خصوصیسازی ،این رویکرد از سوی نهادهای بیناملللی رسمایه مثل
بانک جهانی و صندوق بیناملللی پول نیز به ایران توصیه شد .ایران نیاز داشت که برای ادغام در نظم جهانی و
هم برای منتفع ساخنت بورژوازی از غارت منابع عمومی و اموال کارگران (کارخانهها ،معادن ،طبیعت و…) این
توصیهها را در دستور کار خود قرار دهد .خصوصیسازی که ذیل رویکردهای کلی نئولیربالسازی اقتصاد انجام
میشد به سود دو گروه بود .بورژوازی داخلی و بورژوازی خارجی و به زیان کارگران ،فرودستان و اقشار کمدرآمد.
تا همینجا روشن میشود که موضع رسانههای رسمایهداری مانند ایران اینرتنشنال ،من و تو و بیبیسی فارسی و
همینطور صداوسیام و تریبونهای مناز جمعه دربارهی خواست خلع ید از بخش خصوصی چه خواهد بود .اگر
نگاهی گذرا به صدها ساعت برنامه و صدها متنی که آنها در اینباره تولید کردهاند بیندازیم خواهیم دید که
این رسانهها از این خواست کارگران هفتتپه سخت ترسیدهاند و به شیوههای مختلف تالش میکنند با غیرواقعی
نامیدن مالکیت بخش خصوصی در جایی مثل هفتتپه ،منافعشان را که در گرو رسمایهداری بخش خصوصی است
از معرض مبارزهی کارگران دور کنند .به عنوان منونه میتوان به آموزشکدهی توانا اشاره کرد .این آموزشکده یک
موسسهی دستراستیِ مبلغ بازار آزاد و مدافع خصوصیسازی است .یکی از رویههای اصلیاش کمونیسمهراسی
و ایجاد درکی وارونه از سوسیالیسم است .با اینحال در هر دور اعرتاضات هفتتپه از پوشش خربهای اعرتاضات
غافل منیماند .برای دانسنت دالیل و انگیزههای این پوشش خربیِ پیگیرانه باید به نحوهی این پوشش خربی دقت
کرد .اول اینکه موسسهی توانا از روی ماهیت طبقاتیاش عمیقن نگران اعرتاضات جنبش کارگری در ایران است.
نه لزومن از بابت رسکوب و خطری که از سمت حاکمیت در ایران متوجه این جنبش است .البته موسسهی توانا
قطعن خواهان این است که جنبش کارگری به موفقیت برسد و بتواند به نیرویی علیه جمهوری اسالمی تبدیل
شود .موسسهی توانا اما نگران است که مبادا یک روز جنبش کارگری در ایران ماهیت کامال ضدرسمایهداری پیدا
کند و مبارزهی آن به مبارزهای نه فقط علیه جمهوری اسالمی بلکه علیه اپوزیسیون راست تبدیل شود .اهداف
عمیق طبقاتی کارگران هفتتپه مانند خلع ید از بخش خصوصی از قضا نشاندهندهی این است که دستکم
بخشهای مهمی از جنبش کارگری ماهیت ضدرسمایهداری یافته است .به همین دلیل پوشش خربی هفتتپه از
سوی موسسهی توانا و سایر رسانههای رسمایهداری به منظور نفوذ داخل این جنبش و تغییر جهت آن رضورت
پیدا میکند .موسسهی توانا دو کار عمده در پوشش خربیاش انجام میدهد .یک اینکه بعد از هر چند بار پوشش
اخبار کارگری یک مطلب دربارهی کشورهای سابقن سوسیالیستی منترش میکند .بعضی از شخصیتهای کارگری
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که در تغییرات سیاسی آن کشورها به سمت خصوصیسازی و تسلط کامل رسمایهداری نقش ایفا کردند را معرفی
میکند .در مجموع بعد از هر بار عروج جنبش کارگری سیاست ضدکمونیستی این موسسه به شکل واضحی
برجسته میشود .البته جنبش کارگری در ایران دهههاست که سیاست ترساندن از لولوی کمونیسم را تجربه
میکند و برایش تازگی ندارد .دومین کاری که توانا انجام میدهد و نظیر آن را سایر رسانهها هم انجام میدهند
متایز بین خصوصیسازی واقعی و غیرواقعی است .به دو نکتهی دارای اهمیت در اینباره اشاره میکنیم .اگر
نگاهی به مطالب منترششده توسط این موسسه بیاندازید با چنین جملهها و ترکیبهایی روبرو خواهید شد:
«اعرتاض کارگران هفتتپه به خصوصی(خصولتی)سازی»« ،هجده روز است که کارگران نیشکر هفتتپه خوزستان
دور تازهای از اعتصاب را رشوع کردهاند .آنها خواهان لغو خصوصی(خصولتی)سازی هستند« ،».نیشکر هفتتپه
در سال  ۹۴به بخش خصوصی یا بهرت است بگوییم رانتی و خصولتی! واگذار شد ».نوعی تکرار مداوم و هیسرتیک
که هدفاش چیزی نیست جز نجات بخش خصوصی .دومین نکتهی جالب توجه موضعی قیممآبانه است که این
موسسه در قامت یک «تصحيحگر» مبارزات کارگران هفتتپه به خود میگیرد .در صورتیکه کارگران هفتتپه
بارها نشان دادهاند که چنین مواضع پدرساالرانهای را برمنیتابند .برایشان هم تفاوتی منیکند که این مواضع از
جانب امام جمعهی اهواز باشد یا یک موسسهی دستراستیِ ضدکارگری در آمریکا.
ایندست واکنشها و روشهای به انحراف بردن جنبش کارگری در رسانهها و از جانب «کارشناسان» دیگری
هم تکرار میشود .دو تن از این کارشناسان پای ثابت رسانهها فریدون خاوند و حسن منصورند .نگاهی به دو
اظهارنظر این دو کارشناس میتواند خصلت عمومی موجود در این گرایش را نشان دهد .فریدون خاوند در تاریخ
 ۷تیر  ۹۶در رادیو فردا میگوید« :یک بنگاه اقتصادی وقتی خصوصی توصیف میشود که مالکیت و مدیریت
آن در اختیار شهروندان باشد .همینطور اقتصادی آزاد یا لیربال داشته باشد که در آن بخش عمدهی فعالیتهای
اقتصادی از دست دولت خارج باشد .دولت منیتواند بنگاهدار موفقی باشد .البته حضور دولت در اقتصاد الزم
است اما به عنوان ناظر ،قانونگذار و تأمینکنندهی رشایط الزم برای رقابت آزاد ».نظیر چنین حرفهایی را به
عنوان مثال موسی غنینژاد هم میزند .او در سخرنانیای که روزنامهی دنیای اقتصاد در مهر  ۹۸برگزار کرده بود،
میگوید« :شام میخواهید ایرانخودرو را واگذار کنید یک مزایدهی بیناملللی برگزار کنید هرکس آمد بخرد نه
اینکه اینجا به خودیها بدهید ».جالب آنکه رقابت آزاد در حرف خاوند توضیحاش را در مزایدهی بیناملللیای
که غنینژاد میگوید میيابد .برای اینکه معنای این جمالت را بهرت درک کنیم ناچاریم رسی به حسن منصور
مشاور اقتصادی حزب برانداز مرشوطه بزنیم که در رادیو فردا ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی در مطلبی
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با تیرت «نگرانم نگذارند روحانی به اصالحات اقتصادی ادامه دهد» میگوید« :این دولت در واقع از نظر نگرش
به امر اقتصاد بهرتین دولتی است که در طول  ۳۵سال جمهوری اسالمی رسکار آمده .این رییسجمهور اقتصاد
را بهرت از هر رییسجمهور دیگری میفهمد .چیزی که او بر رس کار آورده برای مسائل اقتصادی شایستگیهایی
دارد ،اقتصاد ایران را میشناسد و دردها را هم میشناسد .به اینترتیب این مایهی خوشحالی و مایهی خوشبینی
است ».میبینیم که همهی جناحهای رسمایهداری با همهی رقابتهایی که دارند رس مسئلهی خصوصیسازی
همزبان و یکدلاند .اما مگر اسدبیگی و رستمی چه تفاوت بنیادینی با یک خریدار دیگر که در یک «رقابت آزاد»
میتوانست هفتتپه را تصاحب کند دارند؟ پاسخ روشن است .آن «خریدار دیگر» میتوانست مبلغ بیشرتی از
بابت تصاحب هفتتپه به دولت بپردازد و در نتيجه برای جربان هزینهای که کرد ه است فشار بیشرتی به کارگران
در راستای کاهش دستمزدها و اخراج نیروی کار وارد کند .یعنی همین روندی که دولت روحانی در ادامه و
تقویت «اصالحات اقتصادی» دولتهای سابق در پیش گرفته که چیزی نیست جز باز گذاشنت دست رسمايهدارها
برای تعرض بیشرت به طبقهی کارگر.
دالئل این رویکرد و این نوع واکنشها به مبارزات کارگران هفتتپه کاملن روشن است .آنها سهامداران فعلی
و آیندهی پروژههای خصوصیسازیاند .خواست خلع ید از بخش خصوصی مستقیم و غیرمستقیم منافع آنها
را به خطر میاندازد .آنها ممکن است با اسدبیگی و رستمی مخالف باشند و بخواهند رس به تن آنها نباشد
اما هرگز با خصوصیسازی چنین شوخیای نخواهند کرد .خصوصیسازی اسم رمز غارت منابع عمومی است با
شیکترین و به اصطالح علمیترین توصیههای اقتصاددانهای رسمایهداری .برای توجیه این غارت سازمانیافته
هزاران برنامه در همین رسانهها ساخته شده و از کشیش و آخوند تا بانکدار و سیاستمدار از خصوصیسازی
مانند مقدسات آسامنی دفاع میکنند .شاهد بودیم که ابتدا موضع این رسانهها در مواجهه با این خواست
کارگری در هفتتپه سانسور و سکوت بود .به وضوح در انعکاس اخبار مربوط به هفتتپه تنها معوقات مزدی
را آن هم تحتعنوان یک خواست محدود صنفی برجسته و خواست لغو خصوصیسازی را سانسور میکردند.
تو گویی کارگران موقع طرح این خواست دچار اشتباه لپی شدهاند و حواسشان به طرح این خواست نبوده و
وظیفهی رسانه است تا اشتباه لپی را تصحيح کند .در مقاطعی این سانسور با اعرتاض کارگران هفتتپه که در
کانال مستقل کارگران انعکاس یافت ،مواجه شد .در مرحلهی بعد تالش کردند با انتشار مطالبی از کارشناسان
مدافع اقتصاد رسمایهداری از خصوصیسازی دفاع کنند و این خواست کارگری را ناشی از ناآگاهی کارگران نشان
دهند .معروفترین استدالل آنان در دفاع از خصوصیسازی مثل همیشه این است که خصوصیسازیای که در
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هفتتپه صورت گرفته خصوصیسازی واقعی نبوده و هیچ نظارتی بر واگذاری و نحوهی کار مدیریت بخش
خصوصی در این کارخانه وجود نداشته .این حرفها مشابه حرفهای امام جمعهی اهواز ،نادری منایندهی مجلس
و سایر مدافعان داخلی بخش خصوصی در ایران است که مالکان فعلی هفتتپه «اهلیت» کافی را نداشتهاند و از
واگذاری هفتتپه به بخش خصوصیِ دارای اهلیت حرف به میان میآورند یا تالش بیهوده میکنند مدیریت بنیاد
مستضعفان و سپاه را تحت عنوان مدیریت دارای اهلیت و بخش غیردولتی واقعی بر هفتتپه تحمیل کنند .در
صورتی که کارگران بارها اعالم کردهاند که چنین واگذاریای را منیپذیرند و جز خود کارگران کسی اهلیت مدیریت
و مالکیت هفتتپه را ندارد؛ هرچند به عنوان قدم نخست خواهان خلع ید بخش خصوصی و واگذاری هفتتپه
به دولت هستند .به همین سیاق کارشناسان اتوکشیدهی ایران اینرتنشنال و بیبیسی فارسی هم خواهان واگذاری
هفتتپه به «بخش خصوصی واقعی»اند .مثلن به یک آقازاده از جناح طرفدار مذاکرهی حکومت با آمریکا که
البته از رس بدشانسی اسدبیگی خویشاوندی نزدیکی با یکی از چهرههای همین جناح یعنی جهانگیری معاون اول
رییسجمهور دارد .یا مثلن به یکی از بورژواهای کراواتی ساکن آمریکا که به اسم کارآفرین کارگران را استثامر
و هر سال از دست دولت لوح تقدیر کارآفرین منونه دریافت کند .منونهی چنین افرادی را میتوان در اطرافیان
شازدهی پهلوی پیدا کرد .یا مثلن به یکی از فرزندان محمود خاوری مدیرعامل اختالسگر بانک ملی که در کانادا
به عنوان کارآفرین موفق مورد تقدیر قرار گرفتهاند و میتوانند در آینده به یکی از مدیران موفق بخش خصوصی
در هفتتپه تبدیل شوند .از این دست مدیران موفق با پیشینهای از دزدی و غارت و جنایت در دست و بال آنها
که از «بخش خصوصی واقعی» دم میزنند بسیار است .یا ما را ارجاع میدهند به بخش خصوصی در کشورهای
دیگر که چگونه توانستهاند اقتصاد را شکوفا کنند و در رقابت با یکدیگر کاالها و خدمات بهرتی به مشرتیان
ارائه دهند .در صورتی که تجربهی موفقی در کارکرد بخش خصوصی از جهت اشتغالزایی ،بهبود زندگی کارگران،
جلوگیری از بیکاری ،باال رفنت دستمزدها ،کاهش شدت و ساعات کار در دنیا منیتوان پیدا کرد .برعکس هرجا که
بخش خصوصی حاکم شده بالفاصله برای جلوگیری از هزینهها و رسیدن به سودآوری رشوع کرده است به اخراج
کارگران و باال بردن شدت کار و در نتیجه استثامر شدیدتر .در مقابل ،ایدهی کارگران هفت تپه از این قرار است:
چرا مالکیت منابع عمومی و امکاناتی که متعلق به همگان است به اسم بخش خصوصی باید در اختیار یک یا
چندتن قرار بگیرد؟ ولو با نظارت دولت .حتا اگر مزد ماهیانهی کارگران را نیز رس وقت پرداخت کند .خلع ید از
بخش خصوصی مقدمهی این خواهد بود که در نهایت اموال کارگران به خود کارگران بازگردد.
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در ستایش آبیارها

رهربان بینام این روزهای هفتتپه و هفتتپههای دیگر
زمین با انسان سخن میگفت .به طعنه میگفت رس از آسامن برگردان و مرا پرستش کن ،یعنی پرستارم باش.
ویرانه ،ویرانهایست که انسان از طبیعت ساخته .تقسیم کار ،زندگی اجتامعی را مثل بال به جان ما انداخته تا
حدود و رسحدات بهرهکشیدهشدگی را بپذیریم و به چیزی جز آن فکر نکنیم .کارگر اما میآموزد آنچه پاسبانی
میکند تعلقی به ارباب ندارد .مالک ،هامن پرستار است .برای همین است که آبیار هفتتپه در گرمای باالی پنجاه
درجه ،با سه ماه بیپولی و بیحقوقی مطلق ،از لبان تشنهی خود گذشته و نیها را سیراب میکند .کارفرما استثامر
میکند و کارگر ایثار .مالک اهمیتی به حیات منیدهد ،حتا به گیاهان پشت حیاط کارخانه .اما کارگر دلسوزانه
طبیعت را حتا در مقیاس کوچک محل کار دیدهبانی و تیامر میکند .رسمایهداری نابودگر است و فرهنگ نابودی
یا بیتفاوتی نسبت به نابودی را عادیسازی میکند .پس در فقدان رسمایهداری و مالکیت مخوف خصوصی ،زمین
و آسامن ،نفس تازهای میکشد.
مدت هاست که هفتتپه مکانیست برای مقاومت و کارگر بخش آبیاری هفتتپه بهرت از هر کسی هر دو روی
مقاومت را نشانمان میدهد .هم دوشادوش رفقایش در حال اعتصاب است و هم برای آنکه نیزارها از بیآبی
تلف نشوند کار آبیاری را ادامه میدهد .منتظر فرمان بکن یا نکن مالک منانده و بهرت از هر مدیر و مالکی میداند
خیر هفتتپه در چیست .او به فردای فتح فکر میکند .فردایی که کسب سود به فرمان مالک کارخانه نیست.
بلکه پروسهای مشارکتی است و نه در خدمت جیب کارفرما و ویال و ماشین چندمیلیاردی و روابط چندصد میلیون
دالری او بلکه در خدمت زندگی کارگران و رفاه مردم منطقه است .کارگر هفتتپه به بقای هفتتپه فکر میکند
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نه فقط به دستمزد چند ماه .کارگر هفتتپه بیش از شصت روز است در اعتصاب است و ماهها دستمزدش را
نگرفته .بخشی از ثروت عمومی که حق کارگران و ناشی از دسرتنج آنان است در قالب چمدانهای دالر و سکه
دست به دست گشته است .آبیار اما آموخته در این چلهنشینی اعتصابی-اعرتاضی علیه مالکیت بخش خصوصی،
قهری به نیها نرساند.
کسی که روی زمینی کار میکند قدر آن را بیشرت میداند تا کارفرمایان که رس زمین و کارگر را میکشند .بارها
آشکارا نقل شده که کارفرمایان و مالکان بخش خصوصی ،به چیزی به جز انباشت و افزایش سود فکر منیکنند .در
این راه کارگر و محیط زیست هردو با هم دچار استهالک و ویرانی میشوند.
در حالی که مسلم است رضورت وجودی یک «باغبان» از یک «باغدار» مهمتر است .باغبان زندهکننده و احیاگر
است و باغدار یعنی کسی مثل اسدبیگی ،قاتل باغبان و باغ.
چنین رویکردی ،کار را نه برای مالک یا مالکیت که برای آبادانی و بقا در نظر میگیرد .کار ،یک پروسهی الینقطع
و کامکان پیوسته میشود نه بخشی از پروژهی انباشت ارزش اضافی و اوراقی شدن بدن کارگر.
به نیزارهای شوش بازگردیم .شهر اعتصاب ،شهر بیش از پنج هزار کارگر .شهر مقاومت .شهر مشق و آموزش
مقاومت به همگان .شهر آزمون و خطا و خندههای بیرحامنه بر نخستین روزهای خود .شهر خودکشی عادی
آبیاران و کارگران در شط و نیزار از فشار فقر .خودکشیای که قاتلی عیان دارد؛ خصوصیسازی و مالکیت
خصوصی.
منایندهی هفتتپه فریاد میزند« :مو شخصن از آبیارها تشکر میکنوم .چهل و پنج روزه تو گرمای باالی پنجاه
درجه ،بدون اینکه سه ماه رنگ حقوقی رو ببینن ،نیها رو آب دادن و به بهرتین رشدشون رسوندن».
اینها هامن آبیارهایی هستند که تکتکشان سازما ن دهندهاند و زیست شورایی را در صعبترین روزهایشان
نفسکشیدهاند .اینها پیکرهای همکاران و رفقایشان را از یاد نربدهاند که از فشار گرسنگی و رشمندگی جلوی اهل
و عیال توی شط خودشان را کشتند .اینها اسامعیل بخشی و محمد خنیفر و دیگر یاران را از یاد نربدند.
کارگر آبیار در قامت یک تحلیلگر نشان میدهد که رسمایهداری چطور مثل ویروسی مهلک هستی انسان و زمین
را میمکد .و در غیاب این ویروس چه جهانی داشته باشیم ما.
آبیار به درستی درک کرده چه زمانی و در چه مکانی بایست از کار دست کشید و در کجا و در چه وضعیتی باید
به آبیاری ادامه داد .چون که او میداند این روزها منیماند ،او میماند و هفتتپه ،رسمایهدارها ،خصوصیسازها،
اسدبیگیها و دولت غارتگر میروند و او به دستان پینهبستهاش میبالد که ضامن بقای هفتتپه شده .آبیار در
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وجنات یک لیدر ،خیر را در آن دیده که بهرتین اعتصاب ،همزمان که رفقایش در تجمعات روزانه حق او را فریاد
می زنند ،حضور در نیزار است.
آبیار تکیده و آفتابسوختهی هفتتپه ،مسئولین را به احساس رشمندگی دعوت میکند .البته که آنها رشمنده
نیستند و منیشوند .ولی زبان آبیار ،لهجهی تلخ او ،دیگر شیرینی نیشکر را راهی جیبهای حرضات منیکند .این
بغض ،خشمی انقالبیاست .بذریست که میان نیزارها و کشت دستبهدست و مشتبهمشت میشود.
در رشایطی اعتصابات و اعرتاضات رشکت نیشکر هفتتپه پنجاهمین روز از چندمین دور اعتصابات خود در این
سالها را سپری کرده است که آبیارها به عنوان گمنامترین کارگران در مزارع داغ نیشکر ،تعطیلی ندارند .آنها هم
حقوقی دریافت نکردهاند و هم تشنه و گرسنه در گرمای طاقتفرسای شوش ،رس نیزار از لبان خشک خود ایثار
کردهاند تا نیشکران ،طعمهی قهر استثامر نشوند و طعم نوشیدن بچشند .آنها ایثار را در رشایط استثامر مترین
کردهاند .آنها جنازهی رفقایشان را روی شط از یاد نربدهاند و فریاد اسامعیل بخشی را که هنوز توی دهلیزها و
میادین شوش پیچان است« :چهارتا کارگر خودشون رو کشنت برا یک و دویست ،لعنت به این زندگی»
آبیارها و نیبرها ،نیها را مثل بچههای خود تر و خشک میکنند .مناسبات ظاملانهی کار ،بیحقوقی ،ماهها
دستمزد نگرفته ،دستمزدهای پایینتر از خط فقر و استثامر باعث نشده تا آبیار از در بیتوجهی به نیها درآید
و بگوید چون نیزار و کارخانه از آن او نیست و در رشایطی که تومانی حقوق دریافت نکردهام ،بهمن چه که
به نیشکرها آب بدهم .آبیارها ارتباط خود را با نیها قطع نکردهاند تا نشان دهند مالک واقعی این نیزارها چه
کسانیاند و در صورت سلب مالکیت از رسمایهدار هفتتپه و بازگرداندن آن به کارگران چگونه هفتتپه روی
آبادانی را خواهد دید .آبیارها با کار و تالش و رنجربی و زحمتکشی خود نشان دادند که این نیروی کار کارگران
است که ثروت ایجاد می کند.
آبیارها سمبل عشق به حیات زندهاند در جهنمی که گرسنگی و فقر و فرودستی ،چیزی از مفاهیم انسانی باقی
نگذاشته است.
آبیارها و نیبرها در مراتع مشغول کارند در حالی که رفقای طبقاتیشان در شوش ،مشغول اعتصاب و اعرتاضند.
آبیارها منیخواهند هفتتپه و مراتع از بین بروند ،بلکه میخواهند رسمایهداری و استثامر انسان از انسان نابود
شود تا هم آنها هم باقی کارگران و هم زمین و رسزمینشان یک نفس راحت بکشد .آبیارها رهربان این روزهای
هفتتپهاند .از بیصداترین و گمنامترین آدمها هستند .با هیکلهایی تکیده ،پوستهایی سوخته ،تنهای از
عافیت رویبرگردانده و دستهایی قوی و مشتکرده .آنها صدای اسامعیل را پای نیها کشت میکنند .در
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روزهایی که اسدبیگی و دوستانش رسگرم سندسازی برای تصاحب زمینها و مراتع رشکت کشت و صنعت نیشکر
بودند ،آبیارها همچنان توی نیزار بودند تا قامت نیها از خشکسالی ترب نخورد ،هفتتپه اگر یک مالک داشته
باشد ،مالک بالفصلش خود همین آبیارها و کارگرانند.
منایندهی کارگران هفتتپه در میان جمع کارگران به اعرتاض نشسته ،از آبیارها تشکر میکند .آبیار خسته ،برزگر
رنجرب و زحمتکش این روزها ،به طعن مسئوالن مرده و مفقود را به رشمندگی دعوت میکند و میگوید من بجای
شام رشمندهام .او ایستادهاست و خوب میداند مسئولی برای رسیدگی نخواهد آمد .تنها آنچه میماند اوست و
خواست و حقاش.
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روزشامر مبارزات کارگران هفتتپه در دو سال اخیر
اشاره :کارنامهی مبارزات کارگران رشکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه آنقدر پر بار است که تهیه و تدوین
روزشامری از آن میتواند به تنهایی یک پروژه باشد .پاییز  1397اما یکی از باشکوهترین دورانهای این مبارزات
به شامر میرود .به همین دلیل مقطع آغاز این روزشامر را پاییز  97قرار دادیم و گفنت ندارد که در آن تنها
توانستیم به فرازهای بااهمیتی از این مبارزات بپردازیم.
 ۲۷آبان ۹۷
 -۱کارگران هفتتپه با وجود حضور نیروهای یگان ویژه در گیت ورود و خروج رشکت هفتتپه ،جهت تظاهرات
به طرف شهر شوش راه افتادند .اسامعیل بخشی ،منایندهی کارگران هنگام رد شدن از گیت سخرنانی تهییجآمیزی
برای کارگران کرد.
 -٢کارگران نیشکر هفتتپه موفق شدند به همراه خانوادههای خود در خیابانهای شهر شوش راهپیامیی اعرتاضی
برگزار کنند .این راهپیامیی مساملتآمیز توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد .خواستهی معرتضان پایان
دادن به مالکیت خصوصی بر رشکت هفتتپه و پرداخت معوقات کارگران بود .در این اعرتاضات کارگران اخراجی
کاغذسازی پارس همراه کارگران هفتتپه بودند.
 -٣موج بزرگ همبستگی و اتحاد کارگری در ایران
کارگران هپکو در اراک و کارگران پرتوشیمی دهلران و همچنین تعدادی از معلامن بازنشسته در کرمانشاه با
اعتصاب کارگران هفتتپه اعالم همبستگی کردند.
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 -۴در این روز اسامعیل بخشی همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه ،بههمراه مسلم
آرمند ،فعال کارگری دیگر این مجتمع و سپیده قلیان ،فعال مدنی بازداشت شدند.
 ٢٨آبان ٩٧
کارگران هفتتپه در روز پانزدهم اعتصاب خود ،روبروی فرمانداری شوش تجمع کردند و در اعرتاض به دستگیری
حداقل هجده تن از همکاران خود از جمله اسامعیل بخشی و سپیده قلیان ،شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد و
مرگ بر یگان ضدکارگر را رس دادند.
 ٢9آبان ٩٧
 -١کارگران رشکت فوالد اهواز در دهمین روز اعتصاب خود دست به یک راهپیامیی در خیابانهای اهواز زدند تا
همبستگی خود را با کارگران هفتتپه اعالم کنند .شعار اصلی کارگران فوالد این بود :کارگر هفتتپه آزاد باید گردد.
 -٢تعدادی از دانشجویان دانشگاه عالمه در اعالم همبستگی با اعتصاب کارگران هفتتپه در داخل دانشگاه
تجمع کردند .آنها پالکاردهایی با مضمون :کارگر ،معلم ،دانشجو ،اتحاد اتحاد و نان کار آزادی ،ادارهی شورایی در
دست داشتند.
 ۳۰آبان ۹۷
 -۱اعالم همبستگی کارگران کاغذ پارس با اعتصاب کارگران هفتتپه.
 -٢ادامهی راهپیامیی اعرتاضی کارگران هفتتپه و فوالد در مرکز شهرهای شوش و اهواز .کارگران هفتتپه بر لغو
خصوصیسازی و آزادی همکارانشان تاکید و پافشاری کردند.
 -٣میثم آل مهدی کارگر فوالد خوزستان خطاب به منایندهی وزارت کار :شام وزارت کار هستید یا وزارت رسمایه؟
اگر وزارت کار و کارگر هستید چرا کارگران برای حقوق اولیه به خیابان میآیند و دستگیر میشوند؟
 -۴به گزارش خربگزاری ایرنا  ١۵نفر از کارگران دستگیرشده در اعتصابات اخیر آزاد شدند.
 -۵سندیکای کارگران هفتتپه طی بیانیهای هرگونه مذاکره تا آزادی کارگران را مردود شمرد.
 ١آذر ٩٧
 -١نشست کارگران فوالد اهواز در تاالر این رشکت جهت تصمیمگیری برای ادامهی اعتصاب و وضعیت کارخانه.
 -٢حامیت سندیکای معلامن انگلستان از کارگران هفتتپه .خانم کریس کیتز دبیر سندیکای معلامن انگلستان طی
نامهای خطاب به علی خامنهای و حسن روحانی خواهان آزادی کارگران بازداشتی و لغو فشار بر روی سندیکاهای
مستقل شد.
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 -٣سندیکای رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه طی بیانیهای حامیت و همبستگی خود را با کارگران فوالد
اعالم کرد.
 ٣آذر ٩٧
 -١میالد کثیر ،فرزند یکی از کارگران هفتتپه که به علت مشکالت مالی و معیشتی چهار روز قبل خودسوزی کرده
بود ،با  ۸۵درصد سوختگی جان باخت.
 -۲تعدادی از کارگران شهر سنندج به همراه فرزندانشان طی تجمعی با در دست داشنت پالکاردهایی حامیت و
همبستگی خود با کارگران هفتتپه را اعالم کردند.
 -٣راهپیامیی اعرتاضی کارگران فوالد در شهر اهواز با رضب و شتم نیروی انتظامی همراه شد .یکی از کارگران
فوالد خطاب به نیروهای انتظامی :برو باتومت رو روی کسانی بکش که منو به این ذلت انداخنت .نه روی من که
اومدم حقم رو میخوام.
 -۴اعتصاب کارگران هفتتپه در شهر شوش وارد بیستمین روز شد .کارگران هفتتپه اعالم کردند تا لغو
خصوصیسازی به اعتصاب ادامه خواهند داد.
 -۵حامیت تعدادی از دانشجویان شهر مونیخ از اعتصاب کارگران هفتتپه.
 ۴آذر ٩٧
کارگران معدن تراورتن عباسآباد اصفهان از اعتصاب کارگران هفتتپه حامیت و با دیوارنویسی به بازداشت
همکاران هفتتپهای خود اعرتاض کردند.
 ۵آذر ٩٧
 -١یکی از کارگران هفتتپه در تجمع کارگران گفت :حتی اگر دولت هم برای گرفنت کارخانه از بخش خصوصی
آمد ،باید زیر نظر کارگران باشد .گول نخورید.
 -٢راهپیامیی اعرتاضی کارگران فوالد به مرکز شهر اهواز کشیده شد .کارگران معرتض شعارهایی از قبیل :کارگر
میمیرد ذلت منیپذیرد ،هیهات منالذله و ...رس دادند.
 ۶آذر ٩٧
 -١در بیست و سومین روز اعتصاب کارگران رشکت نیشکر هفتتپه ،در راهپیامیی اعرتاضیای که در میدان هفت
تیر این شهر برگزار شد شعارهایی در محکومیت اسدبیگی و رستمی و همچنین در حامیت از دولتی شدن رشکت
هفتتپه و کوتاه کردن دست بخش خصوصی از سوی کارگران رس داده شد.
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 -٢با وجود آبگرفتگی معابر در شهر اهواز ،کارگران فوالد تجمع و راهپیامیی اعرتاضی خود را برپا کردند.
شعارهای :گروه ملی ما هستیم /جلوی ظلم میایستیم ،کارگر میمیرد ذلت منیپذیرد و از جمله شعارهای
هجدهمین روز اعتصاب این کارگران بود.
 ٧آذر ٩٧
 -١بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه و تجمع مقابل فرمانداری شوش.
 -٢نوزدهمین روز اعتصاب کارگران فوالد با راهپیامیی در بازار مرکزی اهواز.
 -٣اعالم حامیت و همبستگی تعدادی از دانشجویان دانشگاه هرن تهران با اعتصابات خوزستان .تعدادی از
دانشجویان با در دست داشنت پالکارد ،شعارهایی در حامیت از کارگران خوزستان و اتحاد با آنان دادند.
 ٨آذر ٩٧
 -١علی نجاتی ،کارگر و عضو سندیکای هفتتپه توسط نیروهای امنیتی با رضب و شتم همراه با پرسش دستگیر شد.
 -٢سندیکای رشکت واحد اتوبورسانی تهران در بیانیهای خواستار آزادی فوری اسامعیل بخشی و سایر کارگران
زندانی خوزستان شد و شکنجهی اسامعیل بخشی توسط نیروهای امنیتی را محکوم کرد.
 ٩آذر ٩٧
 ٢۵ -١وکیل دادگسرتی از حقوق کارگران زندانی حامیت کرده و خواهان رسیدگی عادالنه به مشکالت کارگران
شدند .همچنین شکنجهی اسامعیل بخشی را بشدت محکوم کردند.
 -٢بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران هفتتپه در خیابانهای شوش با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد.
 -٣روزنامهی رشق به نقل از استاندار خوزستان شکنجهی اسامعیل بخشی و انتقالش به بیامرستان را شایعه خواند
و رد کرد.
 ۱۰آذر ۹۷
 -۱راهپیامیی گسرتدهی کارگران فوالد در شهر اهواز همراه با خانوادههایشان با شعارهای :اسالم رو پله کردید/
مردم رو ذله کردید ،هیهات منالذله و استاندار و فرماندار /بیعرضه و بیخیال.
 ١١آذر ٩٧
 -١بیش از بیست تن از کارگران هفتتپه با متاس تلفنی به ادارهی اطالعات احضار شدند.
 -٢راهپیامیی اعرتاضی کارگران فوالد در بیست و سومین روز اعتصاب .مرکز شهر اهواز از جمله بازار نادری شاهد
این تجمع بود .شعارها به این قرار بود :تورم ،گرانی /پاسخ بده روحانی ،ننگ ما ننگ ما /صداوسیامی ما.
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 ١٢آذر ٩٧
 -١شورای هامهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از اعتصابات کارگری در خوزستان حامیت کرد و خواهان آزادی
کارگران زندانی از جمله اسامعیل بخشی شد .همچنین در این بیانیه به حق تشکل مستقل برای کارگران تاکید
شده بود.
 -٢در دانشگاه رازی کرمانشاه تعدادی از دانشجویان ضمن اعالم همبستگی با اعتصابات کارگران هفتتپه و فوالد
با در دست داشنت پالکاردهایی خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند.
 -٣ادامهی اعتصاب در فوالد اهواز .راهپیامیی اعرتاضی کارگران در شهر اهواز با شعارهای :حسین حسین
شعارشون /دزدیها افتخارشون ،کشور ما دزدخونهست /توی جهان منونهست ،کلیدساز دروغگو /کلید تدبیرت کو؟
 ١٣آذر ٩٧
 -١دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه شعار نان کار آزادی را در دانشگاه رس دادند.
 -۲سندیکای نیشکر هفتتپه در مورد سالمت اسامعیل بخشی و سپیده قلیان در شانزدهمین روز بازداشتشان
ابراز نگرانی کرد.
 -٣عسل محمدی فعال حامی کارگران توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد.
 -۴در بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران فوالد اهواز ،راهپیامیی به دفرت امام جمعهی اهواز رسید .کارگران
در مقابل دفرت جزایری شعار میدادند :نه حاکم نه دولت /نیسنت بفکر ملت ،نه تهدید نه زندان /دیگر اثر ندارد
 -۵عدهای بسیجی برای تجمع تعدادی از دانشجویان پلیتکنیک در حامیت از اعتصاب کارگران و دانشجویان
زندانی مزاحمت ایجاد کردند.
 ١۴آذر ۹۷
 -١اعتصاب کارگران فوالد وارد بیست و ششمین روز خود شد و راهپیامیی اعرتاضی در مرکز شهر از جمله روبروی
ساختامنهای دولتی برقرار بود .کریم سیاحی کارگر فوالد در تجمع این روز از همبستگی دانشجویان قدردانی کرد.
 -٢سندیکای نیشکر هفتتپه در بیانیهی خود به صورت رسمی از مطالبات کارگران فوالد حامیت کرد و همبستگی
خود را با آنان اعالم منود.
 ١۵آذر ٩٧
 -١دادستانی برای علی نجاتی ،کارگر هفتتپه پروندهای تحت عنوان اخالل در نظم عمومی و هدایت اعرتاضات
کارگری گشود.
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 -٢دستکم ده نفر از کارگران فوالد بصورت تلفنی به ادارهی اطالعات احضار و تهدید شدند که ادامهی
راهپیامییهای روزانه برخورد جدی در پی دارد.
 ۱۶آذر ۹۷
 -١تعدادی از معلامن شهر کرمانشاه در تجمعی به مناسبت روز دانشجو ،از اتحاد کارگر و دانشجو حامیت کردند.
 -٢کنفدراسیون بیناملللی اتحادیههای کارگری ،در چهارمین کنگرهی خود قطعنامهای اضطراری تصویب منود
که در آن به سیاستهای ضدکارگری رژیم ایران اعرتاض کرده و خواهان آزادی فوری کارگران بازداشتی از جمله
اسامعیل بخشی و علی نجاتی شده بود .همچنین در این قطعنامه آمده بود که حق تشکلهای کارگری مستقل
برای کارگران ایرانی باید به رسمیت شناخته شود.
 -٣سندیکای رشکت واحد و سندیکای نیشکر هفتتپه نیز در اعالمیهی خود از کنفدراسیون بیناملللی اتحادیههای
کارگری به دلیل حامیت و همبستگیشان از اتحاد کارگران و دانشجویان قدردانی کردند.
 -۴کارگران گروه صنعتی فوالد اهواز در راهپیامیی اعرتاضی با خواندن رسود یار دبستانی از حامیت دانشجویان و
همبستگی آنان تشکر کردند .همچنین در تجمع شعار دادند :استثامر ،بیکاری /پرچم رسمایهداری
 ١7آذر ٩٧
 -١تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیز با مبارزات کارگران و معلامن اعالم همبستگی و از آن حامیت کردند.
 -٢حرکت کارگران معرتض فوالد به سمت بانک ملی با شعار :مرگ گروه ملی /بدست بانک ملی ،نه تهدید ،نه
زندان /دیگر اثر ندارد.
 -٣قرائت بیانیهی شورای صنفی دانشجویان توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه هرن تهران در حامیت از
همبستگی کارگران و معلامن.
 -۴تعدادی از دانشجویان دانشگاه سمنان از تریبون آزاد دانشگاه استفاده کرده و حامیت خود را از کارگران و
معلامن اعالم کردند.
 -۵تجمع دانشجویان دانشگاه عالمه همراه با پالکاردهایی در حامیت از مبارزات کارگران و معلامن.
 ١٩آذر ٩٧
با گذشت سی و یک روز از اعتصاب پیوستهی کارگران فوالد ،اعتصاب فوالد وارد ماه دوم شد .در این روز کارگران
فوالد کفن پوشیده و به راهپیامیی اعرتاضی روزانهی خود رفتند.
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 ٢۰آذر ۹۷
 -١میثم آل مهدی ،کارگر فوالد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
 -٢سی و دومین روز اعتصاب کارگران فوالد با پوشیدن کفن و راهپیامیی در شهر اهواز همراه بود.
 -۳تجمع جمعی از کارگران تهران در مقابل مجلس شورای اسالمی برای آزادی زندانیان هفتتپه و در حامیت از
کارگران گروه ملی فوالد که سی و دومین روز اعتصابشان را برگزار میکردند .این تجمع تحت محارصهی پلیس و
با وجود مامنعت از پیوسنت تعداد بیشرتی از کارگران برگزار شد.
 ٢٢آذر ٩٧
 -١رانندگان رسویس فوالد اهواز در اعرتاض به دو ماه حقوق معوقه و عدم متدید دفرتچهی بیمه از ماه شهریور
سال جاری دست به اعتصاب زدند.
 ٢۴آذر ۹۷
علیرغم حضور گسرتدهی نیروهای امنیتی در مرکز شهر اهواز ،کارگران فوالد به راهپیامیی و دادن شعار ادامه دادند.
 ٢۵آذر ٩٧
کارگران فوالد حین راهپیامیی در مرکز شهر اهواز از نیروهای امنیتی خواستند که به رسکوب کارگران نپردازند .در
ضمن تهدید کردند اگر تا پایان هفته مشکالت فوالد حل نشود برای حل و فصل مشکالت به تهران خواهند رفت.
 ٢۶آذر ٩٧
 ۲۸ -١تن از کارگران گروه ملی فوالد توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
 -٢با وجود دستگیریها کارگران فوالد همچنان به راهپیامیی اعرتاضی در مرکز شهر اهواز ادامه دادند.
 ٢٧آذر ٩٧
 -١سپیده قلیان با گذاشنت وثیقهی  ۵۰۰میلیون تومانی بعد از  ٢٩روز بازداشت و شکنجه آزاد شد.
 -٢سندیکای نیشکر هفتتپه در اطالعیهی خود بازداشت کارگران فوالد را محکوم و خواستار آزادی فوری آنها شد.
 ٢٨آذر ٩٧
 -١کارگران آریان فوالدشهر بوئینزهرا در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و با کارگران فوالد اهواز اعالم
همبستگی کردند.
 -٢جمعی از بازنشستگان در شهر کرمانشاه تجمعی برگزار کردند و شعار کارگر ،دانشجو ،معلم /اتحاد اتحاد رس دادند.
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 ٢٩آذر ٩٧
 -١فرهنگیان و بازنشستگان در شهرهای یزد ،اصفهان و کرمانشاه تجمع کردند و خواهان آزادی کارگران و معلامن
بازداشتی شدند .از جمله شعارهای این تجمعات اتحاد و همبستگی معلامن با کارگران و دانشجویان بود.
 ٩دی ۹۷
ادامهی تجمع خانوادههای کارگران زندانی فوالد اهواز در مقابل استانداری خوزستان برای شانزدهمین روز.
 ۱۱دی ۹۷
با دخالت دولت و وزارت کار ،مجمع عمومی منایندگان تشکل واقعی کارگران هفتتپه غیرقانونی اعالم و انتخابات
شورای اسالمی کار در هفتتپه برگزار شد ۸ .نفر به عنوان عضو اصلی و  ۶نفر به عنوان علیالبدل انتخاب شدند.
یک مقام ارشد ادارهی کار استان خوزستان اعالم کرد „مجمع منایندگان“ ،دیگر تشکل مورد قبول کارگران هفتتپه،
„روال قانونی“ را طی نکرده است .احمد شجیراتی ،معاون ادارهی کار و رفاه اجتامعی استان خوزستان به خربگزاری
کار ایران (ایلنا) گفت کارگران معرتض از این پس میتوانند مطالبات خود را از مسیر „شورای اسالمی کار هفتتپه“
پیگیری کنند.
 ١۴دی ٩٧
 -١اعالم همبستگی کارگران صنایع فوالد آرژانتین با کارگران فوالد و نیشکر هفتتپه.
 -٢اسامعیل بخشی طی نامهای از شکنجهی خود در بازداشتگاه اطالعات گفت و محمود علوی وزیر وقت
اطالعات را به مناظره طلبید .اسامعیل بخشی گفت :آنقدر شکنجه شدم که سه روز منیتوانستم تکان بخورم.
 19دی 97
امیرحسین محمدیفرد و ساناز اللهیاری ،رسدبیر و عضو هیات تحریریهی نرشیهی گام به دلیل همبستگی با
مبارزات کارگران هفتتپه و فوالد بازداشت شدند.
 ٢۰دی ۹۷
 -۱اعتصاب و تجمع اعرتاضی جمعی از کارگران نیشکر هفتتپه مقابل دفرت مدیریت رشکت.
 -٢حامیت شوراهای صنفی دانشجویان کشور از افشاگری اسامعیل بخشی با انتشار بیانیهای به اسم فرزند
کارگرانیم کنارشان میمانیم.
 ٢٢دی ٩٧
 -١احمد علیرضابیگی منایندهی مجلس گفت :خریدار نیشکر هفتتپه ،یک صنعت دوهزار میلیارد تومانی را به
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قیمت  ۲۲۶میلیارد خریداری منوده که از این مبلغ فقط  ۱۰میلیارد را پرداخت کرده است.
 -٢کارگران بندر والپاریسوی شیلی که در اعتصاب برس میبرند همبستگی خود را با کارگران زندانی فوالد اعالم
کردند.
 -٣اعتصاب کارگران بخشهایی از کارخانهی نیشکر هفتتپه برای حقوق معوقه وارد روز چهام خود شد.
 26دی 97
امیر امیرقلی عضو دیگر نرشیهی گام به دلیل همبستگی با مبارزات کارگران هفتتپه و فوالد بازداشت شد.
 ۲۹دی ۹۷
پخش اعرتافات اجباری از اسامعیل بخشی و سپیده قلیان تحت نام مستند طراحی سوخته از تلويزيون ایران.
 ٣۰دی ۹٧
بازداشت سپیده قلیان و اسامعیل بخشی .اسامعیل بخشی توسط افراد مسلح دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل
شد.
 1بهمن ٩٧
 -١سندیکای رشکت واحد در اعالمیهی خود شکنجهی کارگران جهت گرفنت اعرتافات تلویزیونی را محکوم منود و
خواهان آزادی فوری کارگران بازداشتی شد.
 ۲بهمن ۹۷
تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی در اعرتاض به وضع معیشت روزانه و بیمهی خود.
بازنشستگان با محکوم کردن فیلم مستند دروغین اعرتاف اسامعیل بخشی و سپیده قلیان ،شعار دادند :شکنجه
مستند دیگر اثر ندارد ،توپ ،تانک ،مستند دیگر اثر ندارد.
 ۴بهمن ٩٧
 -١تجمع فرهنگیان کرمانشاه مقابل ادارهی آموزش و پرورش این استان با شعار کارگر ،معلم ،دانشجو ،اتحاد اتحاد.
 -٢کارگران بازنشستهی نیشکر هفتتپه در تجمعی اعرتاضی خواهان پرداخت حقوق معوقهی خود شدند.
 ١٣بهمن ٩7
 -١شورای هامهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیهای شکنجه و اعرتافگیری اجباری تلویزیونی از کارگران
را محکوم منود.
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 ١۴بهمن ۹۷
اعالم همبستگی دو سندیکای کارگری قدیمی و بزرگ فرانسه به همراه چند سندیکای دیگر در حامیت از کارگران
هفتتپه و فوالد و معلامن ایران.
 ۶اسفند ٩٧
 -١تعدادی از بازنشستگان و نیبرهای رشکت هفتتپه با تجمع در محل کار مانع ورود تریلرهای حامل نیشکر و
خواهان پرداخت حقوق خود شدند.
 ۲۳مرداد ۹۸
 -١برگزاری دادگاه چند تن از کارگران هفتتپه .سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه اعالم کرد در این دادگاه
 ۱۴نفر محاکمه خواهند شد.
 -٢ابراهیم رییسی ،رییس قوهی قضاییه با اشاره به اعرتاضهای کارگری در ایران امروز گفت« :گاهی کسی در
پوشش مسائل کارگری ،اهداف دیگری را دنبال میکند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.
خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعرتاضات کارگری را آلوده میکنند ،بایستند ».بعد از سخنان رییسی
و در واکنش به احکام علیه کارگران معرتض هفتتپه ،شامری از کارگران در بیانیهای خطاب به ابراهیم رییسی
نوشتهاند« :آقای رییسی ما منیخواهیم پشت و پناه کارگر باشید ،فقط لطف کنید بیطرف باشید».
 ۴شهریور ۹۸
دادگاه بدوی  ۹کارگر مجتمع نیشکر هفتتپه در شوش را به هشت ماه حبس تعزیری و سی رضبه شالق محکوم
کرد اما این احکام را چهار سال به حالت تعلیق درآورد .یک کارگر دیگر این کارخانه هم تربئه شد.
 ١۶شهریور ۹۸
اسامعیل بخشی ،منایندهی کارگران نیشکر هفتتپه ،به  ۱۴سال حبس ،سپیده قلیان ،امیرحسین محمدیفرد ،ساناز
اللهیاری ،عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به  18سال حبس ،و محمد خنیفر ،کارگر نیشکر هفتتپه ،به
شش سال زندان محکوم شدند.
 ۴مهر ۹٨
تعدادی از کارگران نیشکر هفتتپه در حامیت از کارگران اخراجی و اعرتاض به امنیتی شدن فضای کار در
چهارمین روز اعتصاب خود دست به تجمع زدند.
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 ۵مهر ۹٨
اعتصاب کارگران هفتتپه برای پنجمین روز .کارگران در تجمع خود خواهان آزادی همکاران خود شدند و
بازداشتهای امنیتی را محکوم کردند.
 ۶مهر ۹۸
کارگران هفتتپه در ششمین روز اعتصاب خود مقابل مدیریت رشکت تجمع کرده و از  ۲۰کارگر فعال که اخراج
شده بودند حامیت کردند.
 ١٣مهر ۹۸
اعتصاب کارگران هفتتپه وارد سیزدهمین روز خود شد .کارگران در تجمع خود از کارگران اخراجی و زندانی
حامیت کردند و خواهان خلع ید از بخش خصوصی شدند.
 ١۴مهر ٩٨
 -١یازده کارگر هفتتپه که جهت مذاکره با کمیسیون مجلس راهی تهران بودند در عوارضی خرمآباد دستگیر
شدند .اسامی کارگران عبارت است از :محمد خنیفر ،ابراهیم عباسی منجزی ،امید آزادی ،حسن جوادی کهنگی،
مهدی داودی ،محمد امیدوار ،عامد کثیر و بنی سعد .اسامی سه کارگر دیگر مشخص نیست.
 -٢یوسف بهمنی ،کارگر رشکت نیشکر هفتتپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
وی روز  ١٣مهر در تجمع اعرتاضی کارگران این رشکت در مقابل دفرت مدیریت به سخرنانی پرداخته بود.
 ۱۵مهر ۹۸
 -١به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه  ۱۴تن از کارگران این رشکت بازداشت شدهاند .سندیکای کارگران
نیشکر هفتتپه در کانال تلگرامی خود اعالم کرد که روز گذشته  ۱۴نفر از کارگران این رشکت بازداشت شدهاند.
به گزارش این تشکل کارگری ،دیروز یکشنبه  ۱۴مهر سه کارگر نیشکر هفتتپه به نامهای یوسف بهمنی ،محمود
خدایی و ایامن اخرضی توسط پلیس امنیت در هفتتپه بازداشت شدهاند.
 -٢سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه دوشنبهی گذشته نیز از احضار حدود  ۴۰تن از کارگران این رشکت به پلیس
امنیت شوش خرب داده و اعالم کرده بود که در مجموع  ۱۷۰کارگر این مجتمع اخراج شده و یا در آستانهی اخراج
قرار دارند.
 -٣صدها کارگر مجتمع نیشکر هفتتپه از دو هفته پیش در اعرتاض به اخراج دستکم  ۲۰تن از همکارانشان از
سوی کارفرمای خصوصی این رشکت اعتصاب خود را آغاز کردند .شامری از این کارگران پیشتر در دادگاه انقالب
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اسالمی شوش ،به مجازاتهای سنگینی مانند زندان و شالق محکوم شدهاند.
 ۸آبان ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه ،در کانال تلگرامی خود گزارش داد که اسامعیل بخشی پس از تودیع وثیقهی ۷۵۰
میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی حکم اولیهی خود در دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد شده است.
 ۱۶آبان ۹۸
سندیکای کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران برخوردهای پلیسی و امنیتی با کارگران نیشکر هفتتپه ،هپکو،
آذرآب و دیگر بخشهای کشور را محکوم کرد.
 ١٧آبان ۹۸
پنجمین روز اعتصاب کارگران هفتتپه و تجمع تعداد زیادی از کارگران مقابل دفرت مدیریت .این تجمع در
حامیت از کارگران زندانی هفتتپه ،لغو خصوصیسازی رشکت ،خامته دادن به جو امنیتی و پرداخت حقوق و
مزایای معوقه بود.
 ٢١آبان ۹٨
تعداد زیادی از کارگران نیشکر هفتتپه در نهمین روز اعتصاب خود در مقابل مدیریت رشکت تجمع کردند و
خواهان بازگشت رشکت به بخش دولتی با نظارت کارگران شدند .آنها همچنین پرداخت حقوق معوقه ،بازگشت
کارگران اخراجی به کار و آزادی کارگران زندانی را طلب کردند.
 ٢٣آبان ۹۸
یازدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران هفتتپه با حضور در مقابل دفرت مدیریت .خواسته های کارگران چنین
بود :لغو احکام صادره برای کارگران زندانی ،متوقف کردن تجزیهی رشکت و امالک ،خلع ید از بخش خصوصی.
 ١۰آذر ۹۸
تعدادی از کارگران نیشکر هفتتپه بدلیل عدم پرداخت حقوق دست به تجمع در مقابل دفرت مدیریت زدند.
 ١۵آذر ٩٨
بر اساس رشوطی که کارگران هفتتپه برای اعتصاب گذاشته بودند اسامعیل بخشی به کار خود بازگشت.
 ٢١آذر ۹۸
علی نجاتی کارگر هفتتپه و عضو سندیکای نیشکر هفتتپه به اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه
انقالب تهران به پنج سال حبس محکوم شد.
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 ٢۵خرداد ٩۹
آغاز دور جدید اعتصاب در هفتتپه با محوریت :خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت رشکت به بخش دولتی با
نظارت کارگران هفتتپه.
مهمترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:
خلع ید فوری کارفرمای اختالسگر و بخش خصوصی از هفتتپه
پرداخت فوری حقوقهای معوقه و متدید دفرتچهی بیمه
بازگشت به کار فوری همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی -رستمی
بازگرداندن فوری ثروتهای اختالسشده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته
تشکیل مجمع منایندگان مستقل کارگران

36

از سرزمین نیشکر و اعتصاب

خربنامه
 با وجود تصمیم شورایعالی کار در جلسهی  ۱۷خرداد که حق مسکن را از  ۱۰۰هزار به  ۳۰۰هزار تومان افزایشداد ،دولت هنوز مجوز پرداخت  ۲۰۰هزار تومان بیشرت بابت مولفهی حق مسکن را صادر نکرده است .این
مبلغ تقریباً  ۸درصد حقوق ماهانهی هر کارگر است .یعنی دولت مانع از پرداخت  ۸درصد از دستمزد کارگران
حداقلبگیر کشور شده و با تصویب نکردن حق مسکن  ۸درصد از حداقل دستمزد کارگران را بلوکه کرده است.
 طبق اطالعاتی که وزارت کار منترش کرده است از زمان شیوع کرونا تا تیرماه  ،۹۹جمعیت زیادی از کارگرانغیررسمی درآمد حداقلی خود را از دست دادهاند و نزدیک به یک میلیون نفر از کارگران رسمی بیکار شده و در
صف دریافت بیمهی بیکاری انتظار میکشند .سهم ماهانهی هر کارگر از دریافت بیمهی بیکاری ،اگر صالحیتش
احراز شود ۸۲۵ ،هزارتومان به مدت سه ماه است .اطالعی از کارگران غیررسمی بیکارشده وجود ندارد.
 روز چهارشنبه  ۲۵تیرماه در پی فراخوانی که بازنشستگان تأمین اجتامعی منترش کرده بودند بازنشستگان سازمانتأمین اجتامعی در شهرهای مشهد ،تربیز ،اهواز ،کرج ،ایالم ،اراک ،کرمانشاه ،بجنورد و اصفهان تجمع کردند.
«افزایش مستمریها ،تأمین سیستم درمانی کارآمد و رایگان و پرداخت عادالنهی حق تأمین مسکن مناسب» برخی
از مطالبات معرتضان بودند.
 براساس گزارش بانک مرکزی که در تاریخ  ٢۸تیرماه منترش شد ،درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمرتینمیزان دستکم از سال  ۱۳۸۳رسیده است .درآمد رسانهی ایرانیان در سال گذشته به قیمت ثابت سال  ،۹۰معادل
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 ۴.۷میلیون تومان بوده که در قیاس با ابتدای دهه ،افت  ۳۵درصدی را نشان میهد .در خردادماه نیز مرکز
پژوهشهای مجلس ایران اعالم کرد درآمد رسانهی ایران از سال  ۱۳۹۰تا سال  ۱۳۹۸کاهشی  ۳۴درصدی داشته
و قدرت خرید هر ایرانی نسبت به سال  ۱۳۹۰حدود یکسوم کاهش یافته است .همچنین نسبت  ۱۰درصد
ثرومتندترین به  ۱۰درصد فقیرترین جمعیت از سال  ۱۳۹۲نشاندهندهی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف
اجتامعی در نتیجهی رشد اقتصادی منفی و تورم باالی اقتصادی طی این سالها بوده است.
 تجمع و اعتصاب دو روزهی کارکنان نیروگاە تولید برق دماوند در تیرماه در اعرتاض بە :خصوصیسازی نیروگاهدماوند .عدم پرداخت مبوقع حقوق و مزایا .عدم پرداخت  ۷درصد سهم صندوق کارکنان از سمت نیروگاه .گم شدن
 ۹میلیارد تومان موجودی صندوق رشکت .استفاده از مدیران بانکی بانک دی در امور نیروگاه که هیچگونه تجربه
و سابقهای در نیروگاه ندارند.تغییر پیاپی مدیرعامل نیروگاه بطوری که از پارسال تاکنون  ۴بار مدیرعامل عوض
کردهاند .عدم پرداخت حق بیمهی تکمیلی به مدت  ۱سال .این حق بیمه هر ماه از حقوق کارکنان کرس میشود
ولی برای بیمه واریز منیشود .دزدی و اختالس گسرتدە در رشکت.
 کارگران مناطق اقتصادی و پرتوشیمی و کارکنان رشکت نفت و گاز به طور همزمان در جنوب کشور در اعرتاض بهعدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان این مناطق دست به اعتصاب زدند.این اعتصاب گسرتده از شنبه
 ۱۱مرداد با اعتصاب کارگران و کارکنان پاالیشگاه آبادان ،پاالیشگاه پارسیان ،پرتوشیمی المرد و پاالیشگاه فازهای
 ۲۲و  ۲۴پارس جنوبی کنگان آغاز شد.
 چهارشنبه  ۱۵مرداد  ۹۹جمعی از معلمین تهران در اعرتاض به اجرا نشدن طرح رتبهبندی مشاغل در مقابلوزارت آموزش و پرورش تجمع اعرتاضی برگزار کردند.
 در روز چهارشنبه  ۲۲مرداد  ١٣٩٩جمعی از فعالین کارگری نقده ،اشنویه و پیرانشهر که خود را بخشی از اردویکار در نربد بیامان کار و رسمایه معرفی کردهاند حامیت خود را از متامی مطالبات کارگران هفتتپه ،صنایع نفت و
پرتوشیمی ،هپکو و سایر اعرتاضات کارگران و زحمتکشان اعالم منوده و خود را ملزم به ابراز همبستگی با آنان دانستند.
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 بیارزش شدن دستمزد کارگران با صعود رسسامآور نرخ ارز در مرداد  .۱٣٩٩اگر دالر را  ۲۵هزار تومان در نظربگیریم ،دستمزد  ۲میلیون و  ۶۱۱هزار تومانی که بعد از یک ماه عرق ریخنت و کار کردن نصیب کارگر حداقلبگیر
میشود ،برابر با  ۱۰۴دالر خواهد بود .این رقم یکی از پایینترین دستمزدها در جهان است.
 تجمع معلامن خرید خدمت از استانهای مختلف کشور در تهران در تاریخ  ۱۹مرداد .اصلیترین خواستهیصنفی معلامن خرید خدمت تبدیل وضعیت استخدامی است .سالهاست که منایندگان مجلس در این مورد وعده
میدهند اما تاکنون موفق نشدهاند که مسئوالن وزارت آموزش و پرورش را برای استخدام پیامنی معلامن خرید
خدمت قانع کنند و این وزارتخانه هم معلامن را به رسمیت منیشناسد.
 تجمع کارگران پیامنکار ادارهی آب و فاضالب اهواز .دوشنبه  ۲۰مرداد  ،۱۳۹۹شامری از کارگران پیامنکاری ادارهیآب و فاضالب اهواز در اعرتاض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ساختامن رشکت آب و فاضالب خوزستان
تجمع کردند.
 در تاریخ سهشنبه  ٢١مرداد جمعی از کارگران فضای سبز جزیرهی قشم در اعرتاض به عدم پرداخت دستمزدمقابل ساختامن شهرداری تجمع کردند.
 سهشنبه  ۲۱مرداد ،اعتصاب رانندگان بخش خصوصی ندای بهآوران در خیابان هنگام مقابل ساختامن مرکزیرشکت واحد به دلیل درآمد ناچیز ،چپاول رشکتهای خصوصی ،عدم حامیت شهرداری با توجه باینکه حمل و نقل
درونشهری را انجام میدهند ،عدم ارائهی تعهداتی که رشکت واحد در قبال رانندگان خصوصی دارد.
 تداوم تجمع اعرتاضی پرستاران بیامرستانهای مشهد .صبح روز پنجشنبه  ٢٣مرداد  ٩٩پرستاران برای اعرتاض بهتبعیض در پرداخت کارانهها و عدم اجرای قوانین پرستاری مقابل استانداری خراسان تجمع کردند.
 تجمع کارگران رسمی راهآهن تهران .پنجشنبه  ۲۳مرداد  ۹۹کارگران رسمی راهآهن تهران رشکت باالست ،برایاحقاق حقوقشان (عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان بازنشسته ،عدم پرداخت مطالبات صندوق پسانداز
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کارکنان راهآهن ،عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان راهآهن) در مقابل ادارهی مربوطه در تهران تجمع اعرتاضی
برگزار کردند.
 پنجشنبه ۲۳مرداد ،پرستاران بیامرستانهای مشهد ،در اعرتاض به تبعیض در پرداخت کارانهها و عدم اجرایقوانین پرستاری مقابل استانداری خراسان تجمع کردند.
 در تاریخ  ٢۵مرداد  ١٣٩٩بازنشستگان تامین اجتامعی مقابل سازمان تامین اجتامعی در تهران و کرج اقدام بهتجمع کردند.
 حامیت سندیکاها ،تشکالت مستقل کارگری ،کانونهای صنفی معلامن ،شوراهای صنفی دانشجویان و نرشیاتدانشجویی و بازنشستگان از اعتصابات رسارسی در کشور این تشکالت طی بیانیهای حامیت خود را از اعرتاضات
و اعتصابات گسرتدهی کارگران در هفتتپه ،هپکو و صنایع نفت و گاز و پرتوشیمی اعالم کردند.
 اعرتاض زنان كارگر اهوازى .پنجشنبه  ۲۳مردادماه  ۹۹کارگران رشکت بازیافت اهواز در اعرتاض به سه ماهدریافت نکردن حقوقشان مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند ۱۵۰ .تا  ١٨٠کارگر زن و مرد در رشکت بازیافت
اهواز زیر نظر سازمان پسامند شهرداری این شهر کار میکنند.
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