
 و توسعه و فروش و تولید خودمان و ماست آن از تپه هفت»

 !«کرد خواهیم کنترل را آن چیز همه و مالکیت

  عباس منصوران

 های سراسر ایران کارگران در هفت تپه و هفت تپه خودمدیریتی جنبش

ی ها و شوها ها، شکنجه سرکوب، ها به بن رسیدن فریبکاری بیشتر رچهدر روزهای اخیر به ویژه  با ه

کارگران و چند تن از   «عفو» دوم باندهای حکومتی و ازدیدار نفر  تلویزیونی باندهای حکومتی، از

طبقاتی کارگران به  نیروی هاین دستاورد در نتیج  هرچند،. دشو شنیده میجنبش کارگری ان پشتیبان

  ها، ی مهرهیک جابجایاکتت. دنزب م خود جانارا به  کوشد تا با مانور رئیسی آن اما حاکمیت می دست آمده، 

مار و سرمایه در ثآستان قدس رضوی این بزرگترین مرکز است از با جابجایی ابراهیم رئیسی

به  داران  حکومت سرمایه قضاییه  به ریاست قوه، زیر فرمان و مالکیت ولی فقیه و شرکاء  خاورمیانه،

برای جانشینی ولی خویش   دامیدن ی با از دست دانجاادق الریص. جای صادق الریجانی کلید خورد

علی الریجانی  ان دیگرش از جملهردوی که همراه برا. د ابراهیم رئیسی را در برابر خود دیدیفقیه، س

با   ،ای تبدیل شده بودند ای در برابر خامنه به وزنهکه  گذاری و دو سه برادر دیگر س قوه قانونا  در ر

 مجمع تشخیص مصلحت»رهبری  بهبغل زد و  زیررا حساب بانکی خود  ۳۶بیش از  ی،حکومتحکم 

 گزینه اولکه  ،یسیئر. رفته رفته به حاشیه بروند به همراه علی و دیگران، تا گسیل شد اسالمی« امظن

ها  دهخون آلوده از کشتارهای  و نعلین با تعویض عبا ، بودای برای جانشینی ولی فقیه  سپاه و خامنه ندبا

طبقه کارگر  سرکوب و فریب  ،۷۶۳۱نفره زندانیان سیاسی در سال رانهزای شصت و  فره دهههزار ن

سالگی  ۲۲در سن  ۷۱بهمن  ۲۲رئیسی از روز . وظیفه گرفته بود ،عنوان مهمترین هدف حاکمیت را به

  مانند تهران،و اعتراض، ترین مراکز صنعتی  ساسحانقالب اسالمی و در مهمترین  گاهای قتلدر 

ساله بود که به عنوان  بیستاو  .و قاضی را ایفا کرده بودنقش دادستان  ...و وینکرج و قز  زستان،خو

 .و چند ماه بعد دادستان کرج شد وارد دستگاه قضایی حکومت اسالمی بهدادیار کرج 



، در دیگر شهرها   و شکنجه فرماندهی کشتارهمراه با  ،عام وظایف قتل پیشبرد پس ازرئیسی، ابراهیم 

زار ها ه به تهران فراخوانده شد تا جانشین دادستان تهران شود و کشتارهای ده ۷۶۳۶ سرانجام در سال

قتل عام  فرمان ،نقش دادستان در ۷۶۳۱تابستان او در . به پیش برددر تهران را  ۳۲ ی دهه ی  نفره

ر موسوی طلبان امروزین، در شما اصالح  در آن برهه،. امام را اجرا کرده بود سیاسی زندانیان

 ۳۲کشتار دهه  ...ها و خط امامی ، ها ها، علی ربیعی ها، علیرضا محجوب وسوی تبریزیا، مه یئینخو

مدیریت و شدند که پروژه خاتمیسم را  «استمرار طلبانی» ۱۲اینان در دهه . کردند را فرماندهی می

د و تا کن بازیرا  ه، باید نقش محللیی قضاییه حکومت سرما در نقش رئیس قوهرئیسی، . اجرا کردند

از سوی باند سپاه به  به تنهایی و یا خود «شورای رهبری»در   کومت بماند،حالی برای ادامه جاگر م

خی جامعه و به ویژه طبقه کارگر یحافظه تار نیاز به آن دارد تا  این محلل،. جانشین رهبری نشانیده شود

و یا  از یادها و اسناد بزداید را ۳۲ل کشتارهای دهه ها تن از خویشان و بازماندگان و نس و میلیون

 و هیهات که جغرافیای .همانند سند جنایت علیه بشریت در خاوران، آن گلزار را زیر خاک بپوشاند

 .پنهان کردزیر خاک  درتوان با هیچ نیرویی از گستره زمین  را نمی  این جنایت پهناور

 ، خنیفرهاها بخشیاسماعیل  ی جهشکنیر یونی و اعترافات زها و شوهای تلویز کشتار کارگران و شکنجه

  گرگهای  سرکوب فرماندهی به ویژه در ها رئیسی هللا ی آیت باخته رنگو آن ترفندهای ها   قٌلیانسپیده و 

پوالد اهواز،   و مقاومت کارگران در هفت تپه، ۷۹و آبان ماه  ۷۱دیماه  تهی دستان در خیزش ی منشانه

دادند که جنبش کارگری در سراسر ایران از خاک خونین نیرو  اننش ...و  یپتروشیم  رآب،ذآ – هپکو

 . خاسته استو بر  گیرد می

 

 کارگر،طبقه اول ماه مه، روز جهانی همبستگی و مبارزه  ی  و در آستانه ۷۷دیدار روز نهم اردیبهشت

 ش،خوی در کاخ انکارگر با برخی ازدر حضور دستیاران امنیتی و پاسدار نظام،  ابراهیم رئیسی

است که هنوز به کاربرد تقیه یعنی  یحکومت بحران بیانگر و در همانحالبن بست و درماندگی  ی شانهن

 ۷روز »( خبرگزاری حکومتی)به گزارش خبرنگار ایلنا . کارگران امیدوار است مذهبی فریب



زار رگن کارگری باندیشی رئیس قوه قضائیه با تولیدکنندگان و فعاال نشست هم اردیبهشت سال جاری

از کارگران شرکت کشت و صنعت « محمد امین آلکثیر»و « یوسف بهمنی» عوت قوه قضاییه،به د. شد

که  در این دیدار. «از کارگران اخراجی این شرکت، حضور داشتند« محمد خنیفر»و  نیشکر هفت تپه

گان دنیت سپاه و نماااطالعکه با حضور رژیم نمایشی  گرفت و تالش با فشار کارگران انجام می

سناریو  تکمیلبرای  نیز اما سربلند و سرافراز انجام گرفت، محمد خنیفر شکنجه شده  داران، سرمایه

 فرصت و اجازه سوءبی آنکه  نماینده کارگران،حضور این . آورده شده بود قضاییه  حکومتی به قوه

اسالمی را سراپا  خود گویای هراسی است که حکومت ،از حضور خود به دستگاه سرکوب بدهد استقاده

را در عمل تجربه کرده   «شورای اسالمی کار»که ماهیت ضدکارگری  یوسف بهمنی. فراگرفته است

وفادارانه از زبان کارگران هفت تپه سخن   «پالس ایرنا» در گفتگو با خبرگزاری وابسته به سپاهبود، 

عنوان  اول ذکر کنم که ما به»: دکربرمال چنین را  ای از نمایش دستگاه سرکوب حکومتی گوشهگفت و 

  «...گری هستیم، اما جزو شورای اسالمی کارگری نیستیمفعال کارگری دعوت شدیم و فعال کار

، یک ارگران هفت تپهکدر برابر مجمع نمایندگان  ۷۱در سال  شورای اسالمی کار ی  فراخواندن دوباره

ما مجمع نمایندگان کارگران  ل این شورا،یپیش از تشک»: افزاید چنین می، یبهمن .کودتای حکومتی بود 

ای در این مجمع به رأی  های وسیع و بزرگی هم بود، نماینده ز هر بخش که بخشتپه را داشتیم و ا هفت

تمامی ماهیت ضدکارگری شورای   این فعال کارگری در همین مجال کوتاه،« .کارگران حضور داشت

را  ری و پیشتاز مجمع نمایندگان کارگرانکارگ تماهی اسالمی کار را از سویی و در سوی دیگر،

ما مجمع نمایندگان »: دهد اینگونه نشان می را ماهیت کودتایی شوای اسالمی کار او. کند بازگو می

ای در این مجمع  های وسیع و بزرگی هم بود، نماینده تپه را داشتیم و از هر بخش که بخش کارگران هفت

ی نیز دصدای زیا و ها و سر که بازداشت ۷۱صابات سال ز اعتاپس  .به رأی کارگران حضور داشت

رغم   رای اسالمی کار را تشکیل بدهیم و ما نیز بهشوافتاد، مسئوالن شهری فشار آوردند که اتفاق 

(۷)«.های فراوان همکاری کردیم مخالفت
در توهم به  خود را ی هچندماه  تجربه  ،این کارگرفعال 

نیت گفتند این شورا به مصو چون آنها می»: سازد اینگونه آشکار می ار کاری شوراهای اسالمی فریب



اما متأسفانه بعد از مدتی دیدیم که برای  .کند ها کمک می داشتن فعاالن کارگری و رسمی شدن فعالیت

محمد خنیفر را  ،عنوان نمونه ههمان شورای اسالمی کار موانع بسیاری از طرف مسئولین ایجاد شد ب

در نهایت . شد ر از اعضای فعال شورا پرونده درستاخراج کردن و برای برخی دیگ رابکلی از شو

چند نفر از نمایندگان کارگری از این شورا یا اخراج شدند و یا خودشان به دلیل ناکارآمدی شورا 

 الخروج نمایندگان فع. البدل و با پنج نفر تشکیل شد در نهایت شورا با ورود اعضای علی. استعفا دادند

البدل  جایگزین شدن اعضای علیکارگری مثل محمد خنیفر، امید آزادی و چند تن دیگر از شورا و 

 «.باعث شد که این شورا اعتبار خود را در بین کارگران از دست بدهد

تپه  در دیدار با آقای رئیسی درباره بازگشت به کار تعدادی از کارگران هفت»: ادامه داد بهمنییوسف 

. ناحق اخراج شدندصحبت کردیم، زیرا به … بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و  یلمانند اسماع

عفو »اعالم کرد علیرغم  یو «...تپه باشند کردند صدای رسای کارگران هفت آنها تنها سعی می

مسئوالن شهری سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند و عزم و »این « رهبری

 .«شود سئوالن شهر و استان برای حل این مشکل مشاهده نمیم ای در اراده

 

بدون شک برای کارگران سراسر ایران از همان روز فرمان  رای شناخت، ماهیت شوراهای اسالمیب 

 ی تهران صادر شد و علی ربیعی بهشتی که از سکوی نماز جمعههللا  آیتاشغال خانه کارگر به فرمان 

 ...ا وه  ن کمالییحس ها، وبجعلیرضا مح، ها ارزادهها و سهیال جلود یسید حسن صادق (بازجو عباد)

 یو کارگران  نیازی به رفتن به درون نبود،  .، آشکار بودنددار آن حمله خونین بود ماقچهای  لمپن دیگر

ان از ماهیت ضد کارگری شورای اسالمی، نام و اعتبار رمانند خنیفر که برای آگاهی دیگر کارگ

ر محاصره روز نخست در برابر نمایندگان حکومتی و داشت، در همان ذرو گگ به خویش را

توهم امکان فعالیت و  .شجاعانه به افشاگری پرداختند  ،تپه رژیم در هفت کارگزاران و جاسوسان

 آن از وزارت اطالعات و خانه« استحاله پذیری»در شوراهای اسالمی کار و  طبقاتی، «گری آگاه»



حسین . گیرند یسرچشمه م «حسین اکبری»ایدئولوژیک سرمایه و مبلغینی همانند ان کارگر و کارگزار 

بیهوده   نوازد، می حکومتی، بر طبل شوراهای اسالمی کار «استمرار طلبان»که پیوسته در کنار   اکبری

. دبیافکنکارگران " بیداری طبقاتی" نبود  شوراهای اسالمی را به گردن  کوشد، جانبداری خود را از می

 ، به مانند تبلیغ استحاله پذیریبریحسین اک شوراهای اسالمی کار، از سوی« حاله پذیریاست»تبلیغ 

 .گرگ است غریزه و طبیعت داری و استثمارگرانه سرمایهماهیت 

ها و  اعتصاب پرشورترین، ۷۶۷۳ ماه جمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه آبان و آذر

 ۷۷سه شنبه  .را سازماندهی کرد  مجتمع نیشکرهفت تپه استهپاخبه ی و کارگران کارگر های اعتراض

وزارت کارگزاران استانداری و فرمانداری و  ب کارگران،دلخوش از سرکو ،رئیسی ،۷۶۷۱ماه  دی

به نام پایه عضو اطالعات  دونانه به پشتیانی فرستاد تا به کمک دو سه عنصر خرا همانند توپ کار

این . دننکبرگزار  را انتخابات شورای اسالمی کار هفت تپهاسالمی،  رایدر شو «اننماینده کارگر»

نفر به عنوان علی  ۳نفر به عنوان عضو اصلی و  ۹ رژیم و مراه بودکوت کارگران ه با بای  نمایش،

 .برگزید البدل

 و  کودتای در نطفه خفه شده همانند و دگانینشکست خورده علیه مجمع نمای  آمد این دسیسه در پی

احمد شجیراتی، معاون بود که  واحد تهران و حومه اتوبوسرانی تکشرسندیکای  ک دیده شده علیهارتد

اعالم کرد  (خانه کارگر)- (ایلنا)کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان به خبرگزاری کار ایران  اداره

" ر هفت تپهکا شورای اسالمی"توانند مطالبات خود را از مسیر  معترض از این پس میکارگران که 

ره کار ، یک مقام ارشد ادا"شورای اسالمی کار هفت تپه" اجرای شبیخونزمان با  مه .پیگیری کنند

روال "، دیگر تشکل مورد قبول کارگران هفت تپه، "مجمع نمایندگان"استان خوزستان اعالم کرد 

 .را طی نکرده است" قانونی

در میان   ای از پرونده کیفری اوست، هگوشترور و جنایت علیه بشریت  در شرایطی حکومتی که

گردن در زندانی به ر یر جالدان بشن و شمهای سنگی و یا با وثیقه ها نهزاران زندانی سیاسی درون زندا



شود که اتهامی جز درخواست  کارگر و پشتییانان کارگران می  ۷-۶  «عفو»مدعی وسعت ایران، 

های وابسته به باندهای حکومتی در   بیگی ری اسدکنابر  بازگشت به کار، دستمزدهای ربوده شده، 

جای جالد و قربانی در حکومت اسالمی  .دان شتهندا کارگرهفت تپه به دست و اداره  مالکیت هفت تپه

قب نشینی و اعالم عموضوع   رژیم هراسیده است،. شود سال  جابجا می ۶۲پیوسته در این   در ایران،

کارگری  یک مجتمع ساده   هفته تپه،. کومت اسالمی مانده استت حآزادی کارگران مدتهاست روی دس

به هم پیوسته در   با اعضا خانواده،  ،زحمتکش کارگر و  رنیست، سرزمینی است گسترده با صدها هزا

را به هم گره زده ... و لرستان و ارییتطبقاتی، عرب خوزستانی، فارس و بخ  خوزستان، با همبستگی

 .  است

از جمله  ،جمعی از محکومان امنیتی«  عفو»به  در شرایطیوابسته به قوه قضاییه  زانمی زاریخبرگ

کند   اشاره می« رخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت شدگان روز کارگرتعدادی از دانشجویان، ب

الغی ابنکه بدون آرزانه زیالبی وکیل کارگران هفت تپه ف. برده نشده است  «تعداد»ه هیچ نامی از این ک

تنها با حدس و   در دست داشته باشد، را اسماعیل بخشی، علی نجاتی و محمد خنیفر از رفع حکم زندان

 .دهد گمان از احتمال برداشتن حکم کیفری آنان خبر می

وابسته به  تیمباندهای حکودالل  اسدبیگی امید  شالق، زندان وشاکی کارگران هفته تپه و آن همه  

کم دولتی به حبود که هفته تپه را با یک  اسدبیگی یکی از شرکای باند روحانی. دبو یجهانگیر-روحانی

 «خصولتی»جز همان  ی، که چیز«سازی خصوصی»زیر نام ی دولتی  با یک پروژه .رفتچنگ گ

نیشکر مجتمع  ۷۶۷۶ ماه سالمهر در نبود، (رهبری بیت  ی سپاه،و باندهاشرکای دولتی )سازی 

ی همان سیاست  ادامه این پروژه، . شدواگذار « اکآری»و « زئوس»ری انکاپیم تپه به دو شرکت هفت

سود دالالن کاالهای مصرفی که همه از باندهای  های بومی بود که باید به های تولید بست چوب برچیدن

. یافت میها ادامه  بافندگی شکر و، سیمان، قندهای  کارخانهحکومتی بودند به ویرانسازی کشاورزی، 

ل بعد سا که یک و کاغذسازی کارخانه قند دزفولشد که  میبه همان سرنوشتی دچار ز، باید نی تپه هفت



میلیونی کارگران بیکار پرتاب  ۷۲تا به لشگر بیش از  دها کارگر اخراج شدن و صداز واگذاری تعطیل 

عالم ون امیلی ۶۹ین آمار، شمار حاشیه نشینان را افزون بر رگونه است که بنا به آخ به این .دنشو

 . ندارند ای که شناسنامه گانی دست و گرسنهتهی میلیون ۹دیک به زبا ن. اند کرده

 های دالالن و سلطان سوداین تعطیلی بقایای تولید داخلی را به   ،«سازی سازمان خصوصی»مسئوالن 

( اه اسد بیگی) تپه به بخش خصوصی واگذاری نیشکر هفت با ...فوتبال و ،سکه طال ،خاک ر،قی ،شکر

سازمان خصولتی سازی در  .دانستند «نظام و به نفغ کارگران ۶۶های اصل  راستای سیاست»را در  آن

اری ذهمانند واگ باندها  تپه را به شیوه کشت و صنعت نیشکر هفت مجتمع، صد در صد سهام ۲۲۷۳سال 

 ۳دو بود که فقط با  کی از آنساله واگذار کرد، اسدبیگی ی ۶۷و  ۲۹به دو جوان  ...پوالد، و  هپکو،

هزار هکتار  ۲۶های آن،  م از داراییپرداخت، مالک شرکتی شدند که تنها یک قل میلیارد تومان پیش

 ها را زمین  ،و ارز به حساب خود ریختند و نزدیک به یک میلیارد دالر وام گرفتند زمین مرغوب بود

 .ندسیاه نشاند کقطعه فروختند و هفت تپه را به خا قطعه

گذران زندگی  شرایط بار در اعتراض به ۳۲۲سه سال گذشته بیش از  در تپه ارگران نیشکر هفتک

روز باید تمدید  ۹۷و سفید امضا که هر  ، اخراج کارگران، قراردادهای کاری موقتر خویشمرگ آو

 در سفر به تهرانو  اعتراض ،همایش به و شرایط سخت کاری ی حقوقی شود و بدون هیچ پشتوانه

جز گاز اشک آور و بازداشت و شکنجه و پاسخی هیچ  اما  برخاسته،...برابر مجلس اسالمی و

از میان  کارگر هفته تپه،   اسماعیل بخشی، ۷۶۷۱ سالدر  ر برابر چنین شرایطی بود کهد .اند نگرفته

 آبان ۷۱ روزاسماعیل بخشی،  .ندکردخودگرانی و اداره شورایی کارخانه  کارگران برخاست و اعالم

 را  (ییشورا ی اداره»و یا « خودگرانی» به صورت کارگران برای اداره کارخانه ، آمادگی۷۱سال 

بخش »اند تا بگویند،  کارگران جمع شده»: اعالم کرد او بر سکوی هفت تپه در میان کارگران،. درک

د بیگی و دیگر و با اعالم برکناری باند اس« ندارد( تپه نیشکر هفت)خصوصی دیگر جایی در اینجا 

. معی استما آلترناتیومان شورایی و ج» :و افزوددانست « اداره کامل به دست کارگران» کارگزاران



کارگران بیافتد، خود کارگران کمیته تشکیل بدهند و خودگران  تپه کامل دست یعنی اینکه اداره هفت

زیر نظر شوراهای کارگری  ۷۲۲ از صفر تا» تمام کارها بایدباید و اینکه « .کارخانه را اداره کنند

ارد سود تولید را ببرد، سود اما اگر تولیدی صورت گرفت، حق ند ،دولت اگر خواست بیاید، بیاید. باشد

 .این یک رخداد تاریخی بود. دکارگران گزینه شورایی خود را اعالم کرده بودن .«مال کارگران است

نستند دستگیر اتو را نمی یای شورای گزینه وخواست ، اما شد یرگدست بخشی به همین جرماسماعیل 

اه انقالب اسالمی، در تهران پس از در دادگ ۷۶۷۹شهریور ماه  اسماعیل بخشی در. کنند

ضربه شالق  ۱۶سال حبس تعزیری و  ۷۶به های شبانه روزی در خوزستان، و تهران،  شکنجه

 الس ۷ از بیش های زندان به تپه هفت کارگر ۷ که بود اسالمی انقالب دادگاهدر همین بی. محکوم شد

کارگران هپکو و آذرآب حکومت اسالمی، دهها تن از . شدند محکوم شالق ضربه ۱۶ به کدام هر و

به را پاخاسته در سراسر ایران  و پوالد و صدها آموزگار و کارگر و زنان پیشتاز و آزادیخواه به

با   در برابر حکومت، آنان. گروگان گرفتند تا در برابر گزینه مرگ و سکوت یکی را انتخاب کنند

 . رازی سکوت را، مرگی ننگین اعالم کردند و از پشت دیوارهای بتونی، فریاد زدندسرف

گیرد، از کمون پاریس و شوراهای کارگری طبقه  شورا از  سرشت طبقه کارگر سرچشمه می

در  های کارخانه  در مسکو و پتروگراد و از شوراها و کمیته ۷۷۲۷-۳بی سالهای نقالکارگر ا

از  ، ...گالسکو و  تورن ایتالیا، برلین،از شوراهای   ر انقالب کارگری،د ۷۷۷۱ماههای انقالبی 

 .ی طبقه کارگر خصلت و ماهیت شوراگرایانه

 

به کارخانه آمد و کارگران را تی، کومدر میان پاسداران و حراست ح، پیروزیسرمست از اسدبیگی 

نفره تنها  ۷ر به کمک چند مزدو جز ،لوژیک سرمایهوشورای اسالمی این بازوی ایدئ. تهدید کرد

 .گذاشت کاریکاتور رهبران حکومتی را به نمایش می

https://www.bbc.com/persian/iran-49472054
https://www.bbc.com/persian/iran-49472054


سماعیل بخشی ا»: ی حکومتی، اشاره کردیم که سند سوخته  در همان روزها در نوشتار پیرامون پروژه

های گوناگون در جدالی دردناک  ترکیب شکنجهشده با  ها گردان نی و قهرمان روش شکنجه با روانرباق

به تهران آورده شد تا در برابر تلویزیون شکنجه، به نفی شورا و خواست ین مرگ و زندگی ب

ت وزار  مجلس اسالمی، تمامی باندهای حکومتی، از پیشوا گرفته تا . کارگران بگویده تیخگخودان

های  ا چهرهامامان و تمامی نیروهای سرکوب حکومتی بسیج شدند ت سازمان اطالعات سپاه،  العات، اط

تمامی دستاورد رژیم در . به زانو درآورند ۷۹ماه  در دیرا های تا مرز مرگ   جنبش کارگری با شکنجه

تند سوخته، سند ک مسبرای ساختن ی  قلیان و علی نجاتی  این مبارزه طبقاتی با شکنجه بخشی و سپیده

قهرمانان   ات زیر شکنجهپخش اعتراف. داران بود یک درماندگی و شکست مفتضحانه حکومت سرمایه

 ...شتگذا هفت تپه، سندی جز درماندگی رژیم و رذالت رهبران حکومت اسالمی را به نمایش نمی

از جایگاه مبارزاتی و نه  بر زبان راندند «مستند سوخته»هر آنچه پیشاهنگان هفت تپه، زیر شکنجه در 

...  آید ی و نه جرمی به شمار میآورد نه تن سپار اشان کوچکترین خللی وارد می های انسانی ارزش

با   ای مسخره، در یک درماندگی و شکست، به گونه وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه، 

ای در  تاژ کرده و دیداری در کافهمون هم بافته و را به ۷۱تا  ۷۶۹۳ای از سال  گی نمایشنامه سراسیمه

 ...گوش و بیضی و ش و چهارگوش و سهد فالنشان دادند و با بیش از ص« ی تیمی خانه»دزفول را 

های کودن  تنها به درد بی درمان ذهن اسامی افراد و سازمانی که همه با هم متناقض و ناهمخوان، 

تمامی آنچه که این پیشاهنگان طبقه کارگر پیش از . دخور  بسیجیان وسربازان گمنام و بدنام امام هم نمی

افشاگری و به میدان مبارزه خواندن حکومت به پیش بردند،  دستگیری، زیر شکنجه، و پس از آن با

فریاد . آیند برخوردار از ارزشی تاریخی و کارساز در مبارزه طبقاتی و دستاوردی بزرگ به شمار می

او   .دستگیری دوباره و اکنون زیر شکنجه، فریاد کارگران استدر در اتاق شکنجه   بخشی بر سکوها،

کند، فساد حکومتی بر سکوی کار و باندهای  کارگران را درخواست میدستمزدهای پرداخت نشده 

سازد، کارگران سراسر ایران را به همبستگی و خود مدیریتی شورایی  حکومتی را انگشت نما می

فرستد، زنان کارگر و آزاده را در کنار  موزگاران پیام همبستگی میو آبرای دانشجویان  خواند،  فرامی



داران را انگشت  های سرمایه خواند و حکومت و دسیسه را به سکوی هفت تپه فرامی خود دارد، جهانیان

هفت  و های شوش زند، پیشتاز کارگران است در خیابان سازد، اعتصاب و اعتراض را فریاد می نما می

کند، آیا یکی از همین  سپیده، سینه سپر می  ی دختر انقالب، سازد و در برابر شکنجه یی متپه را جهان

ند؟ اسماعیل بخشی که هنوز پس از دو ماه کناش شالق  ها کافی نیست تا آیات خدا برای شکنجه «جرم»

 اسماعیل. دچار توهم و بی تاب و گاهی کشش به سوی خودکشی دارد، تنها قربانی این دهه نیست

ز همان لحظه ی هفت تپه، ا و پرونده« گام»های اهواز، عسلویه، دانشجویان  و پوالد ...با همراه ،شیبخ

کنند بسیاری از کارگران نیشکر هفت تپه و فوالد  ساله را تجربه می ۶۲های  دستگیری، تمامی روش

حکومتی و یا -می اسالهای مرگ   اهواز، آموزگاران، رانندگان، دانشجویان و زنانی که اینک اسیر پنجه

آنچه که تا کنون اسماعیل بخشی  .کنند را تجربه کرده و می۷۲اند، روش سوم شکنجه دهه  گذرا آزاد شده

ساله علیه  ۶۲او درفش کیفرخواست   !ست کارستان بر سکوهای جنبش کارگری به پیش برده، کاری

و آنچه که . بقه را به پیش بردز طای تاریخی پیشتا حکومت اسالمی را برافراشت و به شایستگی وظیفه

 ۷۷ام دیماه به همراه برادرش، در  کشنبه سیبه ویژه لحظاتی پیش از دستگیر دوم در روز ی... سپیده 

ثانیه با جهانیان در میان گذاشت ۶۲دقیقه و 
(۲)

سندی تاریخی و محکومیت رژیمی است که در نقش  

«.سوسیالیستی را در برابر دارد-ری ارگشیاد و ابلیس، قهرمانان انقالب کارگری و جنبش ک
(۶)

 

امید اسد بیگی و یکی از  ،تصادی و ورشکستگیی و اقساینک در گرداب بحران سیا حکومت سرمایه

که این دالل  گذرد ی پرشکوه میها دو سال از آن اعتراضکمتر از  .ندک باید قربانی را  همدستانش

 .آورند های می د سلطان جزء جلو دوربینچن همانند «اتهام رشوه و فساد مالی»به   ،حکومتی

فردی در خوزستان شرکتی را »: دکراعالم چندی پیش ان حکومتی، پیش پرده خو نمایش شروع شده،  

میلیون دالر گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را  ۹۲۲حدود  ۷۳تا  ۷۶خریداری کرده و از سال 

 کهبابک زنجانی  دردند و هماننکم وی را اعالم ننا .«۷۱انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است

از  زیرا او به کارخانه آمد و کارگران را تهدید کرد .نخواندند .ب.ا. ندند اخوا ز می. او را ب احت

بحران حکومتی و مقاومت کارگران و امکان خیزش . مطمئن بود  حسن روحانیو کلید پشتیانی 



رستمی  باید همراه با محاکمه چند دالل جزء، در شمار. استسراسری گلوی حکومت اسالمی را گرفته 

 .شد رهبر حکومت اعالم می سویبخشی و چند تن دیگر را از اسماعیل بهم م« عفو»اسد بیگی، و

سپاه، اعالم کرد نهاد اطالعاتی ی    رسانه نیوز وبسایت مشرق .ماهها بود که در پی مناسبت مذهبی بودند

واسطه   تپه اعالم شده که اسدبیگی به مای خصوصی شرکت نیشکر هفترفردر جلسات دادگاه کا» :که

و  «.هزار دالر به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است ۲۲۲اکبر میرزائی،  شخصی به اسم علی

 همچنین همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که اسدبیگی برای یک سفر استاندار»: افزود

ندار بود که صدها هزار تی استاهمین شریع «.ر دالر هزینه کرده استهزا ۲۷اش  و خانواده (شریعتی)

 .ر  ارز اسدبیگی را داللی کرده بوددال

به عنوان  را ن سرتیپییحس ،وی، رستمی  دستو هم برای نجات اسدبیگی «جهانگیری -تیم روحانی»

وکیل »، م اعالم کرد کهگرادر تل تپه کانال مستقل کارگران نیشکر هفت. به میدان فرستادماموریت  وکیل

پیش از این مشاور  (که هیچگاه خصوصی نبود) این شرکت مدافع امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی

و کارگران به این  «ادر حسن روحانی بوده استمعاون حقوقی رییس جمهوری و همچنین وکیل بر

، مدیرکل حقوقی هورسرتیپی، پیش از این مشاور معاون حقوقی رییس جم .دسیسه، اعتراض کردند

و نیز وکیل مدافع حسین فریدون،   «شورای عالی امنیت ملی»ها و مدیر حقوقی  سازمان شهرداری

در این بین کحال زاده با »: گوید بیگی میاین وکیل حکومتی در دفاع از اسد .برادر روحانی است

گیرد تا پول غیر  میمشورت با شخصی به نام بصیرانی صاحب صرافی و از متهمین پرونده، تصمیم 

: گوید و شاه محمدی، نماینده دادستان در واکنش به سرتیپی می  «.رایج یعنی وون کره درخواست دهد

های  سود این ارز»: دهد با وقاحت پاسخ میحکومتی وکیل  !بگویید پول بی ارزش نه پول غیر رایج»

 !«میلیارد تومان بوده است ۶۲دولتی برای بصیرانی حدود 



معاون اول )این وضعیت ارزی را آقای جهانگیری  » :اعتراف کردل زاده نیز در دادگاه حامجتبی ک

اخاللگر اصلی  .در کشور به وجود آورد و مملکت را گرفتار کرد ما را هم گرفتار کرد( رئیس جمهور

 «؟کشانید که این بال را سر مملکت آورد چرا او را به دادکاه نمی. اسحاق جهانگیری است

ش نباشد سخنانی به زبان آورد که اگر برباد دهنده سر ،اسد بیگی در دادگاه پس از بازداشت  :دگفته ش

 ۷۶۷۷سوم خردادماه سال روز  .شود و روحانی هم سلول بابک زنجانی می دستکم به لطف رهبری

جلدی  ۷۹ تپه با پرونده امید اسدبیگی را متهم ردیف اول پرونده نیشکر هفت  ،(۲۲۲۲ماه مه ۲۲)

مفسدان  ، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران و...لفات ارزهای دولتی وتخ

 ۳۲۲همدست وی از واریز شدن « کحال زاده»در این جلسه . در سومین جلسه حاضر شد اقتصادی

   . کارخانه قند از ایتالیا که هرگز وارد نشد، پرده برداشت خریدهزار دالر ارز دولتی برای 

ارز و  سردستگی سازمان یافته اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده»م هاات 

این واقعیت  و به گفته نماینده دادستان با« آلوده کردن مسئولین»و « های دولتی معامالت غیرمجاز ارز

 .«!توان خرید هر کسی را در هر مقامی می»که در میان سران حکومتی 

ه و فساد نهادنیه خود را ب  خود را قربانی کند از کارگزارانیکی ه  مت ناچار شدوکحها،  ی گرگ در دره

، این نمایش .محدود کند گوناهای گون انطسلخرده  تنها ، های درونی و مافیایی چند فرد که در تصفیه

 کهسلطان س وحید مظلومین،مانند ه شاید که اسد بیگی. هیچ تماشاچی نخواهد داشت  درسکوی هفت تپه،

دادند، پس از واریز  ن گزارشافزون بر دو ت   ۷۱هایش را هنگام دستگیری در آبان ماه   سکه   وزنکه 

برای یا  وکند های بیت رهبری و شرکا واریز  به حساب ر رئیسیبه دستو اش، کردن میلیاردها سرقت

در کنار بابک  ،مافیا ی  ها یا با میانجیگری پدرخوانده ، وبه دار کشیده شود  ،همدستان راز ماندن نامدر 

  .زنجانی در زندان بماند

هزار جمعیت و  ۶۲۲شهر هفت تپه و شوش و دانیال به تنهایی نزدیک به   ،نیشکر هفته تپه، تنها نیست

. حکومت به وحشت افتاده است. های کارگران به همراه دارد  خوزستان و تهران تمام ایران را هفت تپه



شورا یا هر نامی که اراده مستقیم نیروی کار را به سوی یا  ای کارخانه و ه هتیکمیا مجمع نمایندگان 

این . در ماهیت رویکردی یکسان دارند ه و بگذارد،و به آزمون گذاشت نددیریتی تبلیغ و ترویج کخودم

 :استپاسخ کارگران 

 خواهیم رلنتک را آن چیز همه و مالکیت و توسعه و فروش و تولید خودمان و ماست آن از تپه هفت»

 !«کرد

 ۲۲۲۲ماه می  ۲۷

 

 

. 

 



1. https://www.ilna.news/-بخش-کارگری-580019/5-در-دیدار-نمایندگان-کارگران

 هفت-تپه-با-رئیس-قوه-قضاییه-چه-گذشت

2. http://www.bbc.com/persian/iran-46937475. 
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