مبارزات كارگران مجتمع كشت و
صنعت هفت تپه ،صعودها و سقوط ها!

شركت نيشكر هفت تپه در نزديكى شهر شوش
و در حدفاصل  ٤٥كيلومترى جاده ى انديمشك
به اهواز ،در استان خوزستان ،قراردارد .كشت
و بهره بردارى از نيشكر در اين منطقه به طور
رسمى از سال  ١٣٤٥با نام شركت و انجام
عمليات كشاورزى براى توليد نيشكر و ايجاد
صنايع و فرآورده هاى وابسته آغاز گرديد.
در سال  ،١٣٩١پروژه ى بازسازى و نوسازى
تجهيزات مكانيكى با هدف افزايش بارآورى
كار و افزايش توليد شكر و محصﻼت جانبى،
بر عُهده ى شركت نوسازى صنايع ايران قرار
گرفت .در كنار توليد شكر زرد و سفيد از
ساقه ى نيشكر ،كارخانههاى كاغذ پارس توليد
كاغذ با استفاده از تفاله ى نيشكر موسوم به
باگاس ،Bagasse ،شركت حرير خوزستان
)توليد كاغذ بهداشتى يا تيشو( ،شركتهاى
خوراك دام و طيور ،مﻼس )پساب شربت
بعد از قندگيرى كه حاوى مواد شيميايى شامل
پﻼريزاسيون ،ساكارز و قند انورت( ،تخته فشرده
و غيره با استثمار گروه كثيرى كارگر به توليد
ارزش اضافى و سرمايه مشغولند .طبق اظهارات
مالك سرمايه دار شركت ،در سال  ،١٣٩٩حاصل
استثمار كارگران اين شركت به توليد ١٩٥٠٠
تُن شكر خام ٢٣٩٠ ،تُن شكر سفيد ٤٩٠٠ ،تُن
مﻼس ٨٤٤٧٠ ،تُن باگاس و  ٢٠٣٦٦تُن شكر
زرد و ساير كاﻻهاى سرمايه اى انجاميده است.
ناگفته پيداست كه همگى اين كاﻻها سرمايه اى
و محتوى ارزش افــزوده عظيمى حاصل كار
كارگرانند ،كه محصوﻻت استراتژيك با بازار
جهانى و از محصوﻻتى هستند كه طيف وسيعى
از مصرف كنندگان مختلف شامل مصارف
خانگى ،صنايع غذايى ،صنايع داروسازى و
غيره مى باشند .مجتمع نيشكر هفت تپه از جمله
واحدهاى عظيم صنعتى است ،كه بيش از  ٣هزار
كارگر را مورد استثمار وحشيانه قرار مى دهد.
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كارخانه از بخش هاى مختلف با تعداد متفاوت
كارگر و قراردادهاى گوناگون تشكيل مى شود.
بخشى از آن ها در فصولى از سال دو يا چند
شيفت در روز كار مى كنند و هر شيفت صدها
كارگر را سﻼخى مى نمايد) .در دهم دى ٩٩
يكى از مديران شركت از  ٢٣٠٠كارگر نى بُر ،كه
در فصل جديد شروع به كار كرده اند ،صحبت
كرد و از اهداف شركت در توليد  ٤٠تا  ٥٠هزار
تُن شكر سفيد نام برد(.
كشت و صنعت هفت تپه در تمامى طول
دهه هاى اخير ،يكى از پُر خروش ترين و
پُر شورترين كانونهاى اعتراض و مبارزه ى
كارگران در جامعه ى ما بــوده اســت .اگر
بگوييم كه در اين فاصله ى طوﻻنى چندين ده
ساله ،تودههاى كارگر اين مجتمع ،هيچ سالى
را بدون كارزار و جنگ و ستيز جدى عليه
شدت استثمار و تعرضات سرمايه به پايان
نبردهاند ،مسلما سخن اغراق آميزى نگفته ايم.
اين مبارزات طبيعتا فراز و فرود داشته است.
گاه روند اوج پيش گرفته است و گاه دچار
ا ُفت شده است .در سالهاى دهه ى شصت،
حتا در روزهاى اوج جنگ آفريده ى سرمايه
و دولتهاى سرمايهدارى ايران و عراق ،در
شرايطى كه جمهورى اسﻼمى نفس كشيدن
هر كارگر را با مستمسك »شرايط جنگى!« در
نُطفه خفه مىساخت ،باز هم كارگران هفت تپه،
به رغم موقعيت ويژه ى اين مجموعه ى عظيم
صنعتى و نزديكى بسيار زياد آن به كانونهاى
مشتعل جنگ ،دست از مبارزه نكشيدند .آن ها
اعتصابات توفندهاى را در همين سالها عليه
تهاجمات سرمايه ،سرمايهداران دولتى و دولت
سرمايه )از ابتداى روى كار آمدن بورژوازى
دينى ،دولت جمهورى اسﻼمى مالك شركت
بوده است( سازمان دادند .كارگران در دهه ى
هشتاد بر دامنه ى اين اعتراضات ،به صورت
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بسيار بىسابقه اى افزودند .حماسهها آفريدند.
اعتصاب را از محيط محدود مركز كار به سطح
شهر كشاندند ،با حماسى ترين راه بندان ها
نظم سامان پذيرى سرمايه و چرخه ى توليد
سرمايه ى اجتماعى را به ورطه ى اختﻼل و
فروپاشى انداختند .از ساكنان كارگر شهرهاى
دزفول و شوش و جاهاى ديگر طلب هم رزمى
و هم بستگى طبقاتى كردند .با قيام شورانگيز
خود شرايطى پديد آوردند ،كه اهالى اين شهرها
هم صدا و متحد به صفوف خروشان پيكار آن ها
پيوستند .كُل منطقه را از زن و مرد و بزرگ و
كوچك در حمايت از خواستهاى اوليه ى
انسانى خويش به صف نمودند .تودههاى كارگر
»كشت و صنعت هفت تپه« همه ى اين رُخ دادها،
ميدان دارىها و افتخارات را در كارنامه ى كارزار
خود ثبت و ماندگار دارند .در دل اين مبارزات،
روى كرد سنديكاسازى و آويختن كارزار توده ى
كارگر به دار قانون! و نظم ضد كارگرى سرمايه،
همواره براى يافتن جاى پايى در ميان كارگران
تﻼش مىكرده است .اين روى كرد در دورههاى
مختلف ضربات سنگينى نيز بر مبارزات كارگران
وارد ساخته و ضايعات بسيار تعيين كنندهاى بر
جاى نهاده است .در سال  ،٨٤اولين تاخيرها در
پرداخت دست مزدها آغاز شد .علت نيز اين بود،
كه دولت اسﻼمى سرمايه زير فشار قيمت هاى
بين المللى اين كاﻻ و بسيارى ديگر كاﻻهاى
توليد داخلى حتا با سوبسيدها و تعرفه ها به
نفع سرمايه هاى داخلى قادر به حفظ سطح
توليد نبود و مديران اين شركت كاهش سود
سرمايه را با مُصادره ى دست مزدهاى نازل
كارگران و انتقال به چرخه ى توليد سرمايه
جبران مى كردند .شعور طبقاتى سرمايه داران
و دولت آن ها همواره در پروسه ى بازتوليد
رابطه ى خريد و فروش نيروى كار ،سيماى
واقعى خود را ظاهر مى سازد .از اين پس،
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ما شاهد اين هستيم كه مديران سرمايه به
محض اين كه پروسه ى انباشت سرمايه دچار
كوچك ترين اخﻼلى مى گردد ،فرمان هجوم به
حداقل ها و دست مزدهاى نازل مى دهند .در
همان دهه ى هشتاد ،در روزهايى كه پويه ى
كــارزار توده ى كارگر اين صنعت مىرفت
تا سراسر خوزستان را در جدال ميان كار و
سرمايه غرق كند ،در شانزدهم ارديبهشت
 ١٣٨٧اعتصاب در مجموعه ى نيشكر هفت تپه
در اعتراض به دست مزدهاى معوقه صورت
گرفت .اين اعتصاب بيش از پنجاه روز به طول
انجاميد .سرمايه در سراسر جهان ،در اين مقطع،
دچار بحرانى چنان عميق و طوفانى بود كه تاريخ
بعد از بحران  ١٩٢٩مشابه آن را تجربه نكرده
بود .يكى از پيامدهاى اين بحران ،اخراج كرور
كرور كارگران در سراسر جهان سرمايه بود.
كارگران هفت تپه اكنون شاهد برنامه ريزى هاى
دولت سرمايه و مديران اين شركت جهت
كاهش نيروى كار تحت عنوان فروش مجتمع
بودند .در طى اين اعتصاب ،كارگران اين واحد
توليدى موفق به عقب راندن مديران سرمايه ى
اين مجتمع صنعتى در زمينه ى كاهش نيروى
كار و پرداخت دست مزدهاى معوقه گرديدند.
وضع ساير كارگران واحدهاى كار و توليد
نيز به همين منوال بود .از اين رو ،كارگران
لوله سازى و برخى مراكز مهم صنعتى ديگر
خوزستان به حمايت از همه ى خواسته هاى
هم زنجيران هفت تپه اى برخاستُند .در اوضاع
و احوالى كه هزاران كارگر مقيم شوش و دزفول
و جاهاى ديگر براى انسداد بزرگ راههاى داد
و ستد سرمايه در خوزستان با كارگران نيشكر
هم سنگر گرديدند ،آرى درست در چنين
وضعى ،سنديكاليستها پرچم سنديكاسازى
بلند نمودند و چند ماه بعد ،در آبان ،١٣٨٧
سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه تاسيس شد.
سنديكاچى ها فرياد زدند و در بوق و كرنا كردند،
كه راه چاره ى كارگران در نوع مالكيت سرمايه و
حفظ مالكيت دولتى آن است! چندى نگذشت،
كه يكى از همين سنديكاچىها با بيش ترين
وقاحت و بى شرمى در شبكههاى اجتماعى
مختلف نوشت كه سنديكاى دست ساخت وى
موفق شده است بساط مبارزات و اعتراضات و
راه پيمايىها و راه بندان هاى كارگران را برچيند!
و به سرمايه داران اطمينان دهد ،كه بازار پُر
رونق سوداندوزى آن ها آماج كارزار كارگران
نخواهد شد .او به گونه اى وقيحانه نوشت،
كه اينك امنيت سرمايه تامين شده است و
سرمايه داران و توده ى كارگر در صُ لح و آشتى
هستند .سنديكاليسم ،جنبش ضدسرمايه دارى
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طبقه ى كارگر را در گورستان نظم سرمايه دفن
مىكند و هزينه ى اين خاك سپارى را هم از
سرمايه داران و دولت آن ها مطالبه مىنمايد! اما
طبقه ى سرمايه دار و دولت سرمايه دارى ايران
در هيچ زمانى حاضر به تحمل اين هزينه ى سنار
و سى شاهى نبوده است .به همين خاطر هم
كشتى تﻼش سنديكاسازان هميشه اسير گردباد
و محكوم به غرق در بحر بﻼ است .كوشش
سنديكاليست هاى هفته تپه اى هم سرنوشتى
سواى اين نيافت .امام زاده ى دست ساخت
آن ها مطابق معمول از شمول لطف قانون سرمايه
محروم ماند و قادر به اعجاز زيادى در عرصه ى
فريب كارگران نشد .با اين وجود ،بدون تاثير هم
باقى نماند .نتيجه ى قابل تعمق آن ،اين بود كه
براى مدتى موج مبارزات كارگران را به عقب
راند و از خروش انداخت .نتيجه ى ديگر آن،
اين بود كه در گوش توده هاى كارگر خواند
كه براى احقاق مطالبات روز خود به قانون
بياويزيد ،قدرت پيكار طبقاتى خويش را در نظم
سرمايه منحل سازيد ،و سنديكا تشكيل دهيد.
خودتان سود و سرمايه توليد كنيد و تحويل
سرمايه داران دهيد ،كار فروش جنبش و قدرت
طبقاتى خويش به سرمايه داران و نظام برده گى
مزدى را هم به باﻻنشينان ،به هيات رييسه ى
سنديكا ،بسپاريد.
اين مبارزات به طور واقعى ،مهم ،درسآموز و
قابل تجربه آموزى بودند .اما در نهايت تاسف،
كارگران درس زيادى از اين رُخ دادها نياموختند.
همه ى شواهد بانگ مى زد ،كه توده ى كارگر
هفت تپه به جاى سنديكاسازى ،به جاى اين
كه راه چاره را در مذاكره با صاحبان سرمايه
جُ ست وجو كند ،به جاى آن كه دنبال اجماع با
سرمايه داران براى حصول خواستهاى خود
باشد ،به جاى اين كه عدهاى را در باﻻى سر
خود قرار دهد تا پروسه ى اين مذاكرات و داد
و ستدهاى بى فايده و بد فرجام را پى گيرند،
به جاى همه ى اينها مى بايست فقط به قدرت
پيكار طبقاتى خود اتكا مىكردد ،اين قدرت را
شورايى سازمان مى داد ،از درون اين شوراها
آگاهى و ظرفيت رويارويى خويش ،توان
خود براى بسيج حمايت همزنجيران ،بسيح
پشتيبانىهاى گُسترده ى كارگرى از مبارزات
خود را افزايش مىداد .توده هاى كارگر نيشكر
هفت تپه مى بايست از درون شوراها راه
مىافتادند و سُ فره ى دل پيش همه ى كارگران در
كارخانهها و مراكز ديگر كار ،در خوزستان و در
سراسر ايران ،باز مىنمودند .آن ها مىتوانستند
چنين كنند ،مىتوانستند حمايت همه نوعى
ميليون ها كارگر ،از جمله حمايت مالى آن ها،
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را جلب نمايند .از همه ى اين ها تعيين كننده تر
و ب ُنيادى تر ،مى توانستند پروسه ى كارزار روز
خود را پويه ى برپايى يك جنبش وسيع و
سراسرى و شورايى ضدسرمايه دارى كنند.
تاريخ زندگى بشر در دورههاى مختلف ،تاريخ
مبارزه ى طبقاتى ،ماﻻمال از شكلها و نوع اين
ميدان دارىها توسط استثمار شوندگان و صد
البته مُتناسب با دادهها و عوامل و شرايط خاص
هر دوره است .اين نيز در زمره ى بديهى ترين
بديهيات است ،كه كارگران ميليونها بار بيش
از همه ى استثمار شوندگان و فرودستان
پيشين ظرفيت انجام و پيش بُرد اين تﻼش ها
و كارزارها را دارند .كارگران هفت تپه چنين
نكردند .جنبش كارگرى ايران و جهان بدبختانه
از ساليان متمادى پيش تا آن روز چنين نكرده
بود و در اين گُذر هيچ درس ارزنده اى براى
هم زنجيران هفت تپه اى ما در كارنامه نداشت.
درست به همان گونه كه جنبش كارگرى
جهان و ايران هر روز كه مىگذرد ،به گونه اى
بسيار كوبنده تر ،فرساينده تر و مرگ آورتر
تاوان جدايى از ريل راستين كارزار شورايى
ضدسرمايه دارى را مىپردازد .آن چه در سال
 ١٣٩٦و با شروع سال  ١٣٩٧تا حال كارگران
انجام داده اند نيز به وضوح بار همين عوارض
را بر پيشانى دارد .چند هزار كارگر زير تازيانه ى
فقر و گرسنگى ،ماههاى زيادى از سال را در
حال اعتصاب بودند و عليه فشار استثمار سرمايه
مى جنگيدند .رابطه ى ميان خود با سرمايه داران
و دولت سرمايه را رابطه ى استثمار شونده
و استثمارگر ،رابطه ى طبقه ى فروشنده ى
نيروى كار و فرودست با طبقه ى سرمايه دار
و حاكم ،رابطه ى طبقه ى قربانى ارزش افزايى،
سودجويى و خودگُسترى سرمايه با شيوه ى
توليد و مناسبات مبتنى بر سود مىديدند .آنان
در سه ماهه ى اول سال  ١٣٩٧سه بار اعتصاب
كردند ،كه در قياس با مدت مشابه سال پيش
رشد چشم گيرى داشت .اعتصاب اين كارگران
كامﻼ از سرچشمه ى واقعى فقر ،گرسنگى ،عدم
دريافت دست مزد ماه ها و آينده اى نامعلوم
بود .درست است كه اين اعتصابات تحت تاثير
يك جنبش شورايى ضدسرمايه دارى و سرمايه
تيز واقعى كارگران انجام نمى شود و در اكثر
موارد خودبه خودى و خودجوش است ،اما
در هر حال ضدسرمايه دارى و سرمايه ستيز
مى باشد و كارگران درگير در آن بر واقعيت
استثمار خويش واقف هستند .آن ها رابطه ى
كار و سرمايه ،يعنى رابطه اى كه در آن استثمار
مى شوند را مى بينند و با همه ى وجود خود
احساس مى كنند .كارگران نه در اين موسسه،
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بلكه در تمامى موسسات سرمايه در ايران به
خوبى مى دانند كه صاحبان سرمايه هم راه با
دولت ،ارتش و پليس و قواى قهر و سركوب
و زندان و شكنجه ،درصدد جلوگيرى از وقوع
هر گونه حركت اين چنينى كارگرى هستند .و
به اين خاطر ،از سر ناچارى و استيصال دست
به توقف توليد و اعتصاب مى زنند .پرونده ى
مبارزات كارگران هفت تپه به روشنى نشان
مى دهد ،كه عمل اعتصاب يك پديده ى اتفاقى
نيست و خود حاصل تكامل سلسله حركات
قبلى كارگران مى باشد .كارگران هفت تپه در
شش ماه اول سال  ١٣٩٥فقط يك اعتصاب
داشته اند ،اما در شش ماه دوم همين سال ده
بار اعتصاب كردند .در عين حال ،هفت تجمع
اعتراضى در شش ماه اول و همين تعداد در شش
ماه دوم سال  ١٣٩٥برگزار نمودند.
از ابتداى سال  ،١٣٩٦كارگران متوجه وضع
امنيتى و كنترل سخت حركات و تماس هاى
خود از سوى سرمايه داران و عوامل آن ها
مى شوند .لز بيست و يكم ارديبهشت ،اعتراض
به نصب دوربين هاى مداربسته ى كنترل و
اخراج  ٣٠كارگر ،تحت عنوان سازمان دهندگان
اعتصاب ،ادامه مى يابد .اين فضاى امنيتى ،به
خصوص ،كارگران روزمزد و فاقد قرارداد كار
را نگران آينده ى كارشان مى كند .اما پيش از
هر چيز ،اين سرمايه داران موسسه هستند كه از
جنبش كارگرى مى ترسند .در خرداد همين سال،
صاحبان سرمايه و كارفرمايان اين مجتمع از
طرفى ،با وعده ى پرداخت دست مزدهاى عقب
افتاده و از طرف ديگر ،تعيين وقت مُعين براى
بازگشت كارگران اخراجى به كار ،با خُ دعه و
نيرنگ به تﻼشى صف متحد كارگران پرداختند.
در جريان اين اعتصاب ها ،صف كارگران قدرى
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بيش تر يك پارچه گرديد و يكى از نتايج آن،
بازگشت كارگران اخراجى بود .اين كارگران
در سه ماهه ى اول سال  ٩٦نيز هفت بار تجمع
اعتراضى انجام دادند .در حالى كه اعصابات سال
گذشته ى بخش هاى مختلف اين مجتمع بزرگ
به طور پراكنده انجام شد ،اما در اواخر سال ٩٥
كارگران فصلى نى ب ُر ،كارگران روزمزد بخش
صنعتى شامل  ١٣٠٠كارگر و ديگر كارگران
نى ب ُر و رانندگان تقريبا هم زمان اعتصاب كردند.
كارگران كارخانه ى نيشكر نيز به جمع اعتصاب
كنندگان پيوستند .اين اعتصاب كه مدت ده ماه
ادامه داشت و شامل همه ى كارگران مى شد،
عزم محكم و پابرجاى كارگران را نشان مى داد؛
به طورى كه موجب خشم سرمايه داران و
عوامل حكومتى گرديد و عاقبت به مداخله ى
نيروهاى سركوب سرمايه انجاميد .قبل از اين،
و در نيمه ى اول سال  ،٩٥كارگران زير فشار
اقتصادى و گرسنگى ،افزايش اجاره بهاى كوى
سازمانى ،يعنى بيغوله هايى كه كارگران در آن
شب را به صبح مى رساندند و آماده ى سﻼخى
در كارگاه ها و كشت زارهاى استثمار نيروى
كار مى شدند ،دست به اعتراض مى زدند .برخى
ديگر نيز در اعتراض به اخراج خود ،اجتماع
اعتراضى تشكيل دادند كه به دخالت پليس
سرمايه انجاميد .در مهر ماه همان سال١٢٠٠ ،
كارگر با قرادادهاى مختلف رسمى ،قراردادى و
روزمزدى ،اعتصاب كردند .و كارگران اخراجى
و بازنشسته هم در اين اعتصاب شركت كردند.
مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه از اواخر دى
ماه  ٩٦وارد فاز تازه اى از گُسترش و كارزار
عليه سرمايه و سرمايه داران شد .خيزش جديد
كارگران با تعطيل چرخه ى كار در بخش هاى
كشاورزى ،دفع آفات و آب يارى آغاز گرديد.
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صبح روز دوشنبه ،بيست و پنج دى ماه،
همه ى كارگران بخش هاى تعمير و نگه دارى
ماشين آﻻت به اعتصاب پيوستند .آنان خواستار
پرداخت فورى دست مزدهاى معوقه ،افزايش
آن ها و بهبود شرايط كار خود شدند .صاحبان
سرمايه و عمله و اكره نظم توليد و سركوب
سرمايه دارى ،با مُشاهده ى نخستين جرقه هاى
اعتراض توده هاى كارگر و توقف چرخه هاى
كار ،بسيار سراسيمه به دست و پا افتادند .آنان
مطابق معمول كوشيدند از طريق وعظ و اندرز،
وعده و وعيد ،توپ و تشر و تهديد ،كارگران
را به دست كشيدن از مبارزه متقاعد سازند .با
شروع اعتصاب ،كاظمى مديرعامل شركت ،در
نهايت بى شرمى دور تازه اى از عوام فريبى
را آغاز كرد .اما صداى او در ميان شعارهاى
كوبنده ى كارگران معترض خاموش شد.
توده ى وسيع اعتراض كنندگان كارگر يك صدا
فرياد مى زدند:
)اشاره به
فحاشى هاى امام جمعه شهر( با خاموش شدن
صداى كاظمى ،يكى از كارگران سنديكاليست
شروع به سُ خن رانى كرد .او دريافته بود كه
عزم توده ى كارگر براى ادامه ى پيكار بسيار
جزم است .و كارگران اين بار عاصى تر و پُر
خروش تر از روزهاى پيش هستند .او توجه
داشت ،كه تمامى درها براى قبول وعده و
وعيدها و مُماشات ها بسته است .از همه ى
اين ها مُهم تر ،دريافته بود كارگران آماده ى
برداشتن يك خيز بزرگ براى تصرف شركت
هستند .نماينده ى سنديكا با درك اين فضا،
شروع به سُ خن رانى كرد .از نواقص قانون
كار گفت ،به تشريح بى كفايتى مدير شركت
)در دوره ى اول رياست جمهورى روحانى،
شركت نيشكر هفت تپه در سال  ١٣٩٤به بخش
خصوصى فروخته شد( پرداخت! اسماعيل
بخشى ،از فعالين كارگرى اين شركت ،ريشه ى
كُل مُشكﻼت را در كاستى هاى قانون كار و
بى دانشى مديران دانست! او تﻼش كرد حرف
دل كارگران را بر زبان آرد ،اما اين حرف را به
نفع سازش با سرمايه بازپردازى كند .آن چه در
وجود كارگران موج مى زد ،اين بود كه كارخانه
و كُل شركت محصول مستقيم كار و توليد و
استثمار ما است .ما شركت را تصرف مى كنيم
و برنامه ريزى كار و توليد را به دست مى گيريم.
موجى كه در وجود كارگران مى پيچيد ،اين را
مى گفت ،اما حرف نماينده ى سنديكا آن بود كه
شركت ميراث پدران ماست .مدير شركت كفايت
ﻻزم را دارا نيست ،قانون كار هم ايراد دارد! پس
ما مديريت شركت را به دست مى گيريم و بسيار
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قانونى استثمار خود توسط سرمايه را مديريت
مى كنيم! و اين كار را ادامه مى دهيم تا دولت
سرمايه يك مدير ﻻيق را اعزام دارد! مديرى كه
كاردان تر از مدير كنونى ،استثمار وحشيانه ى ما
را برنامه ريزى كند و صداى ما را خاموش سازد!
اعتصاب گُسترده ى كارگران نيشكر ،كانون طنين
اين دو صداى متفاوت بود .دو روايت متضاد
از تصرف كارخانه ،روايت سنديكاليستى كه در
اوج مبارزه جويى كُل حرف اش نشستن چند
سنديكاچى بر جاى مدير شركت و برنامه ريزى
استثمار توده ى كارگر توسط نمايندگان سنديكا
براى صاحبان سرمايه است .روايت دوم از آن
كارگران در حال پيكار عليه سرمايه است.
روايتى كه البته نتوانست خود را شفاف و رسا
مطرح سازد .حرف دل كارگران اين بود ،كه
كُل كارخانه را ،كُل سرمايه ى حاصل كار و
استثمار خويش را از چنگال سرمايه دار و از
حالت سرمايه بودن خارج سازيم .خودمان كار
و توليد را برنامه ريزى كنيم ،براى چه توليد
شود و چه توليد نشود و محصول كار چگونه
مصرف گردد ،براى كُل پروسه ى كار و توليد
و زندگى خويش تصميم بگيريم!
روند جنگ و گُريز كارگران با سرمايه داران
ادامه يافت ،تا در بهمن ماه شاهد اوج گيرى آن
باشيم كه در آن همه ى تود ى كارگر هفت تپه
به مدت ده روز دست از كار بكشند و چرخ
سود را متوقف سازند .اين حركت پيش رفته
و سازمان يافته از آن جا آغاز شد ،كه بعد
از مدت هاى طوﻻنى اعتراضات كارگرى
بخش هاى مختلف و جداگانه بر سر مسايل
مختلف كارگرى ،از جمله عدم پرداخت ماه ها
دست مزدهاى ناچيز ،عدم پرداخت بازنشستگى،
حق بيمه ى دوران بيكارى كارگران نى بُر ،فقط
يك ماه معوقات كارگران بخش صنعتى و
گروهى از كارگران بخش كشاورزى پرداخت
شد كه در نتيجه ى آن كارگران خشمگين
همه ى بخش هاى اين صنعت بزرگ دست به
اعتصاب زدند و خواهان احراز همه ى مطالبات
خود شدند و حتا تغيير مديريت را در دستور
روز خود قرار دادند .در يازدهيمن روز اين
اعتصاب ،شانزدهم بهمن  ،٩٦اعتراضات به
وعده هاى توخالى سرمايه داران باﻻ گرفت
و به درگيرى با عوامل سرمايه و نيروهاى
انتظامى انجاميد .كارگران درب هاى ورودى
مجتمع را مسدود كردند و مانع ورود مديران
سرمايه به محل كار شدند .آن ها نگران بودند،
كه دست مزد آخرين ماه هاى سال به سرنوشت
مطالبات پرداخت نشده ى قبلى آن ها بپيوندد،
لذا مصمم بودند با پشتيبانى كارگران ساير

نگاه _ دفتر سى و ششم

بخش ها جلوى ترفند سرمايه داران بايستند.
با اين حال ،در پى مذاكراتى با كارفرمايان،
به ميانجى گرى فرماندار شوش ١٥٠٠ ،كارگر
نى ب ُر كنتراتى و بازنشستگان به تجمع و
اعتصاب پايان دادند .به اين ترتيب ،اعتصاب
و اتحاد كارگران از هم متﻼشى شد .يكى از
عوامل پراكنده شدن كارگران ،قراردادهاى
گوناگون آن ها با سرمايه دار بود .عﻼوه بر اين،
تقسيم كار سرمايه دارى به جدا شدن كارگران
رشته ها و حوزه هاى مختلف پيش ريز سرمايه
هم عمل مى كرد .در حالى كه همه ى كارگران
بخش هاى مختلف اين مجتمع در قالب كارگران
فصلى ،روزمزدى ،كنتراتى ،رسمى ،سفيدامضا
و غيره توسط سرمايه ،و على رغم نوع مالكيت
آن ،به طور وحشيانه استثمار مى شوند .ايجاد
قراردادهاى رنگارنگ كار ،تقسيم كردن كارگران
به كارمندان ،معلمان و غيره ،در واقع ،سياست
اختﻼف بيانداز و حُ كومت كن طبقه ى حاكم
ايران و كُﻼ دولتهاى سرمايهدارى است .اين
سياست فقط براى كارگران ضرر مىآفريند و
آنها را از هم كارى و هم يارى با يك ديگر باز
مىدارد .تقسيم كارگران به گروههاى مختلف،
در برخى از اين گروهها اين احساس غرور
را به وجود مىآورد كه گويا آنها به طبقه ى
خاصى غير از طبقه ى كارگر تعلق دارند و اين
موقعيت براى آنها مزيت ويژهاى مىآفريند!
در حالى كه اين جز سراب چيز ديگرى نيست
و فقط يك احساس است كه مبناى واقعى
ندارد ،تنها معناى آن هدفى است كه طبقه ى
سرمايهدار و دولت آن در پراكندگى كارگران
دنبال مىكند .ناميدن بخشى از طبقه ى كارگر
با عنوان كارمند ،معلم ،بهيار و غيره فقط نامى
است كه كارگران را دچار فريب و اغواى تعلق
به طبقهاى واهى مىكند ،كه ثمرهى آن فقط
نصيب سرمايهدارى مىگردد .اين در حالى است،
كه ما همه كارگران مزدى يك نظام هستيم و به
وسيله يك طبقه استثمار مىشويم .بخش مهمى
از طبقه ى كارگر ايران در حاشيه ى شهرها،
كپرها و حلبى آبادها زندگى و كار مىكند .لذا
توجيه تقسيم كار و حتا قراردادهاى مختلف
مزدى در پراكندگى كارگران ،نه تُنها غيرواقعى
و گُم راه كننده است ،بلكه نمى تواند پاسخ گوى
اتحاد كارگران در اعتصابات و اعتراضات آن ها
باشد .اين تقسيم بندى ها ،دست مزدهاى متفاوت
و قراردادهاى گوناگون ،البته ،مانع مبارزه ى
كارگران نه در هفت تپه و نه در هيچ كجاى
جهنم سرمايه دارى نيست ،اگر كه كارگران
مصمم ،سازمان يافته و سرمايه ستيز به جنگ
سرمايه داران بروند .در اين صورت ،همه ى اين
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سدها را خواهند شكست.
اعتصاب و اعتراضات كارگران اين موسسه در
اسفند ماه نيز ادامه يافت ،كه طى آن كارگران
نى ب ُر ،رانندگان تريلى و تراكتورهاى نى كش
شركت كردند .برخى از اين كارگران پس از
چند ساعت اعتصاب به كار بازگشتند ،اما
بخش اعظم كارگران اعتصاب را تا چند روز
ادامه دادند .روز سه شنبه ،هفتم فروردين ،٩٧
كارگران تمام بخش هاى مجتمع نيشكر هفت تپه
دست از كار كشيده ،اعتصاب كردند و توليد
شكر را متوقف نمودند .آنها سپس به منظور
بستن جاده ى تزانزيت انديمشك  -اهواز به
طرف سه راه »خوانسارى« حركت كردند .اما در
مسير حركت كارگران به سوى جاده ،چند تن از
آن ها در اثر تصادف زخمى و به بيمارستان منتقل
شدند .كارگران هفتتپه به كارخانه بازگشتند
و اعتصاب را ادامه دادند .كارگران مى دانستند،
كه سر دادن شعار دولتى كردن شركت در
نهايت به جابه جايى مالكيت سرمايه منجر
مى گردد و هيچ گره اى از مُشكﻼت كارگران
را حل نمى كند .به همين دليل ،آن ها پرداخت
دست مزدهاى عقب افتاده را با خواباندن چرخ
توليد و مسدود كردن راه هاى مجارى توليد
اضافه ارزش پاسخ گفتند .كارگران اعتصابى
روز چهارشنبه با سر دادن فرياد گرسنگى به
سوى كوى ايﻼم ،محل سكونت سرمايه داران
و مديران شركت ،رفتند و با تيراندازى نيروهاى
محافظ سرمايه مواجه شدند .على رغم اعﻼم
تعطيلى مجتمع نيشكر هفت تپه از جانب
مديريت آن در شبانگاه چهارشنبه ،تمام كارگران
اين مجتمع روز پنج شنبه ،نهم فروردين ،در
مقابل درب اين شركت تجمع كردند .در
همين روز شش كارگر دستگير و چند كارگر
ديگر احضار شدند .مبارزه و اعتصاب كارگران
هفت تپه ادامه يافت و روز چهارشنبه ،پانزدهم
فروردين ،كارگران بخش هاى مختلف شركت،
مانند بخش تجهيزات ،دست از كار كشيدند
و عنوان كردند تا هم كارانشان آزاد نشوند و
اخراجى هاى عنوان شده لغو نگردد ،دست به
ادامه ى توليد نخواهند زد .اعتصاب كارگران
كه از ابتداى هفته ى آخر مرداد  ٩٧آغاز شده
بود ،ادامه يافت .مهم ترين مطالبه ى كارگران،
پرداخت سه ماه دست مزدهاى معوقه بود .يكى
ديگر از خواستههاى كارگران هفت تپه ،امكان
برخوردارى از مزاياى بازنشستگى پيش از
موعد بود ،چرا كه در ليست بيمه ى آن ها ،كار
سخت و زيانآور ذكر نشده بود .در اين تجمع،
كارگران رسمى ،روزمزدى و هم چنين آن ها كه
در آستانه ى بازنشستگى بودند ،شركت داشتند.
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كارگران از ساعات ابتدايى صبح دست از كار
كشيدند و در محوطه ى مجتمع جمع شدند.
اعتصاب كارگران تا هفتم شهريور ادامه داشت.
هم زمان با اعتصاب كارگران نيشكر هفت
تپه ،شمار اعتصابات در سراسر ايران ،افزايش
روزافزون و خيره كننده اى گرفت ٢٨ .اعتصاب
در هفته ى اول شهريور و به همين اندازه
اعتراض جريان داشت .اعتصابات ماه پيش از آن
نيز رقم باﻻى  ٨٣را نشان مى داد .واقعيتى است،
كه كارگران ايران بسيار كم تر از هم زنجيران
اروپايى خود اسير توهمات سنديكاليستى و
سنديكايى هستند .اين را به عينه مى توان ديد.
از جمله اين اعتصابات ،مى بايد به اعتصاب
سراسرى كارگران ترانزيت ،يعنى رانندگان
كاميون ،اشاره كرد كه با وجود پراكندگى در ٢٨
شهر بزرگ ،تا هيجدهم مرداد ،ادامه داشت .اين
چندصد هزار كارگر براى سرمايه كار مىكنند.
كارگر سرمايه ى اجتماعى ،يعنى كُل سرمايه ها،
كُل نظام سرمايه دارى و دولت سرمايه ،مىباشند.
توسط سرمايه به وحشيانه ترين شكل استثمار
مى شوند .وقتى از افزايش بهاى حمل كاﻻ
مىگويند ،خواستار گرفتن اين افزايش از سرمايه
هستند ،افزايش مورد بحث سواى مطالبه ى
افزايش بهاى نيروى كار هيچ چيز ديگر نيست.
كارگران حمل و نقل در زمره ى اثرگذارترين
بخش طبقه ى كارگر مىباشند .خواست آن ها،
خواست كاهش كار ﻻزم آن ها ،به زيان كار
اضافى و مبارزه ى آن ها عليه شدت استثمار
سرمايه دارى ،جزء ﻻيتجزاى مبارزه ى كُل
كارگران عليه سرمايه است.
كارگران هفت تپه روزهــاى آخر آبان ،٩٧
سى امين روز اعتصاب و پيكار از دور جديد
مبارزات خويش را پشت سر نهادند .آنان سى
روز تمام در اعتراض به مُصادره ى چندين ماهه
دست مزدهاى خويش توسط وحوش سرمايه دار
و دولت فاشيستى اسﻼمى سرمايه دارى دست از
كار كشيده و چرخ توليد را از چرخش بازداشتند.
اسماعيل بخشى اعﻼم كرد ،كه كارگران هفت
تپه در روز جمعه ،بيست و پنجم آبان  ،٩٧در
سطح شهرستان شوش راه پيمايى داشتند و شنبه
نيز به اتفاق همسران و فرزندان خود در مُصﻼ
تجمع خواهند كرد .اين يك حركت راديكال
كارگرى است .نقش زنان كارگر ،كه با كار
رايگان خود در خانه ،سرمايه و سود مى آفرينند
در پيش ب ُرد پيكار مشترك عليه سرمايه بسيار
حماسى ،ستايش انگيز و از همه مهم تر درسى
شكوه مند براى كارگران سراسر ايران و دنيا
است .اما كارگر آگاه ضدسرمايه به جاى پهن
تحصن در پيش گاه قانون
ُ
كردن بساط تظلم و
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و نظم سرمايه به قدرت رفقاى طبقه ى خود
رجوع مى كند .از كارگران شهردارى ،كارگران
همه ى صنايع ،از معلمان و رانندگان ،كارگران
آب و برق و گاز مى خواهد با تعطيل چرخه ى
كار و توليد ،با اعتصاب و حضور در تجمع و
راه پيمايى ها به يارى هم زنجيران هفت تپه اى
خويش برخيزند .امنيت اشتغال ،تضمين
معيشت ،افزايش دست مزدها ،پرداخت بيمه ى
درمان ،بهبود شرايط كار و زندگى از جمله
خواست هاى عاجل و فورى ديگر توده هاى
معترض كارگر هم ،عﻼوه بر كارگران هفت تپه،
مى باشد .كارگران در طول اين مدت به كرات
راه پيمايى هاى عظيم اعتراضى سازمان دادند.
تظاهرات وسيع و پُر شكوه در محيط كار،
در خيابان هاى شوش و ساير جاها بر پاى
داشتند .نواحى مختلف شهر شوش را ميدان
نمايش پيكار عليه صاحبان سرمايه و رژيم هار
سرمايه دارى كردند .آن ها بارها خشماگين و
مُصمم اعﻼم كردند كه تا حصول خواست هاى
خود به مبارزه ادامه خواهند داد .خيزش گُسترده
و راديكال كارگران هفت تپه ،پيروزى آن ها
در جلب حمايت وسيع كارگران شهر شوش،
طنين هم صدايى كارگران فوﻻد با هم زنجيران
هفت تپه اى خود ،ميدان دارى پُر شكوه زنان
كارگر در پيش بُرد اعتصاب و راه پيمايى و
تظاهرات كارگرى ،فرياد برپايى شوراها با
دخالت كُل آحاد كارگران براى كارزار نيرومند
عليه سرمايه ،خروش متحد توده ى كارگر
پوﻻد و هفت تپه براى اعتصاب ،اعتراض و
خيزش سراسرى كارگرى در خوزستان ،كُل اين
رُخ دادها با هم ،دولت اسﻼمى سرمايه را دچار
وحشت كرد .اعتراض توده ى كارگر ،در روز
بيست و هفتم آبان ،آماج شبيخون عوامل قهر و
سركوب فاشيسم اسﻼمى بورژوازى قرار گرفت.
چكمه پوشان مزدور مسلح سرمايه به صف
كارگران يورش بردند ،آن ها را ضرب و شتم
كردند و حداقل چهار )در برخى گزارشات از
هفت كارگر نام برده مى شود( كارگر را دستگير
و روانه ى شكنجه گاه ساختند .هم زمان چند
صد كارگر صنايع فوﻻد اهواز چندين روز در
اعتراض به تعويق طوﻻنى پرداخت دست مزدها
و براى تحقق ساير خواسته هاى خود در حال
اعتصاب بودند .اين كارگران از درون اجتماع و
راه پيمايى اعتراضى خود به حمايت از مبارزات
پُر شكوه هم زنجيران خويش در هفت تپه
پرداختند .فرياد »كارگران خوزستان اتحاد،
اتحاد« و » فوﻻد  -هفت تپه ،اتحاد ،اتحاد« را
با شكوه تمام و طنين كوبنده به گوش همگان
رساندند .آن ها مُصمم و پ ُر خروش از مُبرميت
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و حياتى بودن هم بستگى كارگرى گفتند .از تمام
هم زنجيران كارگر خوزستانى خواستند دست در
دست هم ،متحد و هم رزم ،به عنوان بخشى از
طبقه ى كارگر ايران در صفى واحد و يك پارچه،
قدرت خويش را در مقابل قدرت سرمايه به
نمايش بگذارند .كارگران كشت و صنعت
هفت تپه خيلى زود غريو خروشان صدها كارگر
فوﻻد را جواب مثبت دادند .آن ها كه روزها
چرخ توليد سود را از چرخش باز داشتند،
در دهمين روز اعتصاب مجدد خويش ،در
يك خيزش خروشان دسته جمعى ،حصارهاى
شركت نيشكر را پشت سر نهادند .وارد شهر
شوش شدند ،از اهالى كمك خواستند و همه با
هم فرياد زدند» :مردم شوش بياييد ،ما همه با هم
هستيم «.فريادى كه با استقبال وسيع و پُر شور
كارگران شهر مواجه گرديد .جمعيت هزار نفرى
كارگران نيشكر بر فراز اين خيزش شكوه مند،
به فراخوان هم زنجيران اهوازى خود جواب
دادند و فرياد كشيدند» :فوﻻدى با غيرت ،تشكر،
تشكر« ،آن ها از دور دست هم رزمى هم زنجيران
خود را فشردند و بر اهميت هم صدايى تاكيد
كردند .آن چه آن روزها در خوزستان جريان
يافت ،مى توانست طﻼيه ى رُخ دادى پُر شكوه
در درون جنبش كارگرى ايران باشد .غريو
برپايى شوراى ضدسرمايه دارى در هفت تپه،
گسترش اعتصابات از چهارديوارى كارخانه ها
به خيابان هاى شهرها ،فرياد پُر خروش
هم بستگى و مبارزه ى متحد كارگران مراكز
مختلف كار عليه سرمايه ،حمايت گُسترده ى
كارگران شوش از هم رزمان هفت تپه اى،
همه و همه رُخ ساره هاى طلوعى نوين براى
بالندگى هم بستگى و هم رزمى متحد طبقاتى
در تاريكى زار دهشت ناك پراكندگى هاى بود.
جنبش كارگرى در خوزستان ،در ماه آبان ،فراز
نوينى از جدال عليه سرمايه دارى را آغاز كرد .در
هفت تپه ن ُطفه ى شورايى منعقد گشت ،كه قصد
باليدن دارد .شورايى كه با همه ى كاستى هاى
اساسى و به رغم حمل ارثيه هاى سخت جان
رفرميسم تا همين جا گام هايى به جلو برداشته
است .براى اولين بار بر مُشاركت آحاد كارگران
در كُليه ى راه حل جويى ها ،چاره گرى ها،
چگونه پيش تاختن ها و تصميم گيرى ها
در صحنه ى مبارزه و كف خيابان و حضور
توده هاى كارگر تاكيد ورزيده است .آويختن
به هر رهبر ،نهاد ،جمعيت ،حزب و نيروى
باﻻى سر را مطرود خوانده است .شورايى كه
به قدرت پيكار كارگران تكيه مى كند .و اين
قدرت را سرنوشت ساز و سلسله جنبان واقعى
همه ى موفقيت ها ،ا ُفت و خيزها و معادﻻت
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كارزار عليه سرمايه و سرمايه داران مى بيند.
جنين ضعيف شوراى هفت تپه محور تﻼش
را بر صف آرايى نيرومند و وسيع توده ى
كارگر در مقابل صاحبان سرمايه و دولت قرار
داد .اتكاى كارگران به قدرت طبقاتى خود
را شالوده ى جهت گيرى هاى عملى كرد.
اعتصاب را از چهارديوارى كارخانه به شوش
كشاند .كُل كارگران شهر و زنان و كودكان را
هم صدا و هم راه ساخت .از كارگران مبارز،
مصمم و جسور فوﻻد اهواز براى پيش ب ُرد
مشترك كارزار هم راهى خواست .درخواستى
كه خروش هم صدايى و هم بستگى فوﻻدسازان
را به دنبال آورد .پيوند طبقاتى درخشانى
كه خوزستان را تكان داده و شور هم دلى،
هم راهى و هم رزمى را در دل بخش وسيعى از
كارگران و كارگرزاده گان جهنم سرمايه دارى
به جوش انداخت .هفت تپه اى ها موفقيت هاى
مُهم ديگر هم داشته اند .شركت فعال زنان در
تصميم گيرى ها ،پيش ب ُرد كار ،سُ خن رانى ها و
همه ى مسايل مبارزه يكى از اين دستاوردها
است .خيزش همگانى سكنه ى كارگر شوش
براى حمايت از هم زنجيران خود موفقيت
مهم ديگرى است .تصاوير گويا است ،كه
خانواده هاى كارگرى در خانه ها جمع مى شوند،
غذا پُخت مى كنند و آن چه را كه اعتصاب
كنندگان احتياج دارند ،فراهم مى سازند .اين
صحنه ها ،جان فشانى ها ،اشك ها و فداكارى ها
رعشه بر اندام هر انسانى مى اندازد كه هنوز
آخرين بارقه هاى انسان بودنش تاراج تهاجم و
توحش سرمايه نگرديده است .اين هم بستگى و
هم آوايى ،در عين حال ،بانگ رساى اين واقعيت
سترگ است كه طبقه ى ما از چه قدرت عظيم
و ﻻيزالى برخوردار است .چگونه مى تواند
اين قدرت را سﻼح رهايى انسان سازد .چه
حماسه ها مى آفريند ،چه سان ارزش هاى پُر
شكوه انسانى را پاس مى دارد ،به زندگى معنى
مى بخشد ،شرف ،حيثيت اعتبار و كرامت واقعى
بشرى را به نمايش مى گذارد .بحث بر سر
نفس فداكارى ها و از خودگذشتگى ها نيست.
پيشينه ى اين جور كارها در ميان توده هاى
كارگر ما طوﻻنى است .سخن اساسى آنست،
كه اين بار كُل اين ها در پهنه ى پيكار و اعتراض
عليه سرمايه صورت مى گيرد .موجوديت
بشرستيز سرمايه و طبقه ى سرمايه دار و حاكمان
سرمايه دارى را افشا مى كند .آن چه در هفت تپه،
شوش ،اهواز و خوزستان جارى است ،بيش
از هر چيز فرياد اين خروش پُر شكوه است
كه اگر كارگران بيش ترى برخيزند ،دست در
دست هم نهند ،اگر يك جنبش نيرومند شورايى

نگاه _ دفتر سى و ششم

بر پاى دارند ،چگونه زمين و زمان را زير پاى
بورژوازى و زير پاى كُل نظام گنديده و انسان
ستيز سرمايه دارى خواهند لرزاند .حمايت ها تا
روزهاى آبان چشم گير بود .روز اول آذر ،٩٧
كارگران هفت تپه هجدمين روز اعتصاب خود
را با تجمع مقابل فرماندارى شوش آغاز كردند.
شعار »كارگر زندانى آزاد بايد گردد« ،فضاى شهر
را پُر كرده بود .هنوز چهار تن از كارگران :مسلم
ارمند ،اسماعيل بخشى ،محمد خنيفرى ،حسن
فاضلى و سپيده قليان ،خبرنگار و فعال جنبش
كارگرى ،در بازداشت بودند .خواست هاى
كارگران ،پرداخت دست مزدهاى عقب افتاده
و آزادى زندانيان كارگر بود .در روزهاى بعد
،كارگران زن و خانواده هاى كارگران به صف
آن ها پيوستند .از اين روز به بعد ،كارگران هفت
تپه در راه پيمايى اعتراضى خود هم چنين با
تاكيد به هم بستگى ميان كارگران شركت نيشكر
هفت تپه و كارگران گروه ملى فوﻻد اهواز شعار
مىدادند» :فوﻻد هفت تپه ،اتحاد اتحاد«! هفت
تپه اى ها از توده هاى كارگرى شهر خواستند به
صف آن ها بپيوندند .شعار »اسماعيل را گرفتند،
ما همه بخشى هستيم« ،فضاى شهر را پُر كرد.
كارگران فوﻻد اهواز به نداى هفت تپه اى ها
پاسخ دادند .روزهاى بعد ،كارگران ديگرى از
حوزه هاى مختلف پيش ريز سرمايه ،حمايت
خود را از اعتصاب و اعتراضات كارگران
هفت تپه به شكل عملى در محل كار و تشكيل
اجتماعات اعﻼم داستند .از جمله ،كارگران
شركت آريان فوﻻد ،دانش جويان دانش گاه هاى
تهران ،زنجان و غيره با شعار »فرزند كارگرانيم،
كنارشان مىمانيم« ،ريشه ى مشترك طبقاتى و
واقعى خود را با توده ى كارگران ايران نشان
دادند .دانش جو اهل زمين زندگى درون اين
جامعه است ،متعلق به يكى از دو طبقه ى
متخاصم در حال پيكار عليه هم ديگر است،
طبقاتى كه هيچ دليل و مبنا و مﻼكى براى هيچ
نوع اجماع يا هم سويى ميان شان موجود نيست.
يا با نظام بردگى مزدى سر ستيز دارند و يا از
اين نظام دفاع مى كنند .راه سومى وجود ندارد!
صريح و عُريان بايد گفت ،كه دانش جويان
طبقه ى كارگريم ،حوزه ى دانش جويى جنبش
ضدسرمايه دارى پرولتاريا هستيم .صف مستقل
طبقاتى خود را در مقابل سرمايه ،طبقه ى
سرمايه دار ،دولت سرمايه دارى و دانش جويان
طبقه ى بورژوازى داريم .بايد بساط رژيم ستيزى
فراطبقاتى را درهم پيچيم و ننگ آويختن به
اين يا آن بخش ارتجاع هار بورژوازى را براى
هميشه از دامان طبقاتى خويش پاك كنيم.
در شرايطى كه جنبش كارگرى جهانى خود را در
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رفرميسم منحط سنديكاليستى و آويختن به دار
قانون سرمايه مدفون ساخته است ،قرار نيست
جنبش شورايى ضدسرمايه دارى توده هاى
كارگر در يك چشم به هم زدن ،ظهور خود را
اعﻼم كند و شروع به ميدان دارى و يكه تازى
بنمايد .آن چه در طول روزها و هفته هاى آبان
در هفت تپه ،صنايع فوﻻد و شهرهاى شوش و
اهواز رُخ داد ،مسلما ميراث رفرميسم مُستولى
و گمُ راهه رفتن هاى ساليان مُتمادى جنبش
كارگرى ايران و جهان را با خود داشت ،اما به
طور قطع بارقه هاى درخشانى از جهت گرى
راديكال مبارزه ى طبقاتى را نيز بر فضاى
هستى و پيكار توده هاى كارگر تابيد .كارگران
هفت تپه از شورا صُ حبت كردند و بﻼدرنگ
هم تصريح كردند ،كه مُرادشان از آن دخالت
عملى مستقيم ،آگاهانه و اثرگذار كُل كارگران
در تصميم گيرى ها ،راه حل جويى ها و پيش ب ُرد
پروسه ى ستيز با سرمايه داران و دولت آن ها
است .گام بعدى آن ها خروج از كارخانه ،سر
دادن غريو قهر و اعتراض در سطح شهر شوش،
جلب هم بستگى طبقاتى ،تﻼش براى به صف
نمودن توده ى كارگر هم زنجير و هم رزم و
آرايش قواى پيكار و مقاومت كارگرى در
مقابل قواى ارتجاع هار بورژوازى بود .كارگران
در اين پهنه آگاهانه عمل كردند و موفق پيش
تاختند .سكنه ى كارگر شوش به آن ها پيوستند
و اعتراض چند هزار نفرى درون مجتمع نيشكر
سيل خروشان مبارزه ى كُل كارگران شوش شد.
كارگران هفت تپه بر سكوى بلند اين پيروزى،
شروع به گُفت وگوى راديكال طبقاتى با
تمامى توده هاى كارگر ايران كردند .از همگان
كمك خواستند و اين صدا را در سراسر جهنم
سرمايه دارى ايران پُر طنين ساختند ،كه اعتراض
آنان اعتراض روز كُل طبقه ى كارگر است و هر
ميزان پيروزى آن ها در گرو هم رزمى و خيزش
همه ى كارگران مى باشد .از كارگران بخش
آموزش شوش خواستند به طور يك پارچه،
جنبشى و نه نمايشى ،چرخه ى كار سرمايه را
از چرخش فرو اندازند .چهارهزار كارگر فوﻻد
خوزستان در همان روز نخست از ميدان كارزار
جارى پُر خروش خويش با هفت تپه اى ها اعﻼم
هم بستگى و هم رزمى كردند .ادامه ى مبارزات
با تعطيلى ساير بخش هاى هفت تپه و پيوستن
كارگران سه حوزه ى كاغذ ،قند و حرير پارس
به هم رزمان دنبال شد .نكته ى محورى ،تعيين
كننده و بسيار اساسى در اين جا ،آميختگى تمامى
رُخ دادها با نقش شورا و پيش تاختن شورايى
كارگران در پروسه ى پيش ب ُرد كارزارها بود.
براى آنان كه سير حوادث را نه از برج رژيم
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ستيزى پوشالى فراطبقاتى ماهيتا رفرميستى
و سرمايه محور ،بلكه از زيج جنگ راديكال
طبقاتى ضدسرمايه دارى مى بينند ،مولفه ى اخير
تجلى بارقه اى تازه در كارنامه ى جنبش كارگرى
ايران است .مبارزات روز كارگران خوزستان به
هيچ هيات مديره ى سنديكا ،دفتر سياسى هيچ
حزب يا هيچ نيروى ديگر باﻻى سر ،آويزان
نبود .توده ى كارگر شورايى تصميم مى گيرند،
شورايى مى انديشند ،چاره گرى مى كنند ،و
شورايى حاصل كُل تصميمات و چاره گرى هاى
خود را لباس جنبش مى پوشانند .دستاوردهاى
ارزنده ى خيزش كارگران خوزستان بيش از هر
چيز محصول اين جهت گيرى راديكال شورايى
در ميدان ستيز عليه سرمايه است .كارگران
هفت تپه با گام هايى كه برداشتند ،تابناك تر از
هر شكل و بليغ تر از هر شيوه ى ديگر ،طومار
رسوايى فاجعه بار سنديكاليسم ،سنديكاسازى
و حزب بازى را پيش روى توده هاى كارگر
ايران و جهان پهن كردند .نشان دادند كه نيازمند
هيچ پيشوا ،زعيم ،نهاد قدرت و رهبرى باﻻى
سر خود نمى باشند .موضوعى كه به اندازه ى
كافى ارتجاع هار بورژوازى را ،از حاكم تا
اپوزيسيون نما ،به وحشت انداخت.
اسماعيل بخشى به درستى از توانايى كارگران
براى برنامه ريزى و اداره ى شورايى كارخانه،
از ظرفيت حى و حاضر آن ها براى تسلط
بر سرنوشت كار و توليد خود سخن گفت.
نمايندگان فكرى ،سياست پردازان ،اقتصاددانان
گيج ،كوردل و فريب كار بورژوازى ،تاريخا در
شعور ما القا كرده اند كه قادر به تعيين سرنوشت
كار و توليد خود نيستيم! آن ها با شيادى جار
زده اند ،كه فقط سرمايه داران و عمله و اكره
رسواى فكرى آن ها از چنين نبوغى برخوردارند!
بايد عليه اين جعليات ،اين دروغ بافى ها و
شُ ست وشوى مغزى دادن ها شوريد .بايد توان
طبقاتى خود را دريابيم .اسماعيل بخشى به سهم
خود بسيار درست بر وجود اين توانايى انگشت
گذاشت .اما ،او در سُ خنان مدتى بعد خود از آن
راه حل فاصله گرفت .او از يك راه حل سخن
نمى گويد .تصرف شورايى مجموعه ى هفت تپه
را يگانه راه پيش پاى كارگران قلمداد نمى كند،
بلكه از دو يا سه راه سخن مى راند .باز هم به
رغم آن چه در باﻻ به صورت ضمنى از وى نقل
كرديم ،ميان مالكيت دولتى و خصوصى سرمايه
مرز مى كشد .به كارگران مى گويد ،كه اداره ى
موسسه توسط دولت سرمايه هم يك راه است!
او البته اما و اگرهايى را هم پيش مى كشد.
عُصاره حرفش اين است ،كه دولت سرمايه
شركت را به دست گيرد و ما هم شورا مى سازيم
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و توسط آن پويه ى استثمار بربرمنشانه و سبُعانه
خويش توسط سرمايه داران دولتى را نظارت
مى كنيم! او به درستى از اهميت برپايى شورا و
تسلُط شورايى كارگران بر سرنوشت كار و توليد
خويش گفت ،اما از پيش شرط هاى اساسى،
ضرورى و حياتى پيروزى اين پيكار هيچ كﻼمى
به زبان نياورد .براى اين كه كارگران هفت تپه در
اين راه موفق گردند ،براى اين كه سرنوشت كار
و توليد خويش را به صورت شورايى در دست
گيرند ،نيازمند هم دلى ،هم راهى و هم رزمى
رژيم سرمايه از طريق محاصره ى محل كار به
وسيله ى نيروهاى تا دندان مسلح خود ،شليك
گلوله و گاز اشك آور مى كوشيد از حركت كارگران
در شهرها جلوگيرى كند ،مانع بستن جاده ها ،راه آهن
و خطوط حمل و نقل سرمايه گردد و بر سر راه حمايت
كارگران از اعتصاب هم ديگر سد بندد .وجه ديگر اين
سركوب ،از داخل و توسط نهادهاى سازمان دهى
شده ى بورژوازى تحت عناوين سنديكا و در بيش تر
جاها شوراهاى اسﻼمى كار انجام مى گرفت .اگر
اولى ها در ايران كاربُردى ندارند ،شوراهاى اسﻼمى
كار همه جا به نقش آفرينى ،پاشيدن تخم نفاق و
تجزيه ى كارگران مشغولند .اگر ماشين قهر نظامى
سرمايه از بيرون و به طور فيزيكى به مقابله با
كارگران مى رود ،شوراهاى اسﻼمى كار هم چون
جزيى از اين ماشين از درون و در هنگامى كه
زمزمه هاى اعتراضى در حال شكل گيرى است
وارد عمل مى شوند و تﻼش مى كنند كنترل
اعتراضات را در دست گيرند .با طرح خواست هاى
انحرافى و برنامه ريزى شده از رشد ضدسرمايه دارى
جنبش كارگران بكاهند و در بسيارى موارد آن را
وسيله اى در دست بخشى از سرمايه داران عليه
بخش ديگر كنند .در حالى كه كارگران عليه گرسنگى،
فقر ،فﻼكت ،آوارگى ،بى آبى ،بى دارويى ،بى كارى
و سيه روزى هاى مولود سرمايه دارى مى جنگند،
اينان ،اين شب پره ها زوزه مى كشند كه توده ى
كارگر خواستار تبديل شكل مالكيت سرمايه از
خصوصى به دولتى است! جنجال راه مى اندازند،
كه گويا همه ى مُشكﻼت كارگران به خاطر دولتى
نبودن مالكيت واحدهاى كار و توليد است!
حتمى توده هاى وسيع هم زنجير در خوزستان،
در سراسر ايران ،و حتا جاهاى ديگر ،هستند.
هر تﻼش ما در هر نقطه ى جهنم سرمايه دارى
براى خارج سازى حاصل كار و توليد خويش از
چنگال سرمايه داران و دولت آن ها بايد كوشش
و تقﻼيى سنجيده ،نقشه مند ،راديكال ،طبقاتى و
سرمايه ستيز در راستاى سازمان يابى سراسرى
شورايى كُل جنبش كارگرى گردد .در غير اين
صورت ،هيچ تضمينى براى پيروزى خويش در
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هيچ سطحى نخواهيم داشت .قدرت ما در وجود
طبقه ى ما ،در سرمايه ستيزى آگاه طبقاتى ما،
در سازمان يابى شورايى متحد ضدسرمايه دارى
شمار هر چه كثيرتر توده هاى طبقه ى ما است.
بايد عزم جزم براى تصرف شورايى هفت تپه
را با اراده ى استوار براى راه افتادن ،كوبيدن
در خانه هاى هم زنجيران و برپايى يك جنبش
نيرومند شورايى سرمايه ستيز سراسرى عجين
سازيم.
در ادامه ى مبارزات كارگران هفت تپه ،اسماعيل
بخشى ،پس از تحمل  ٢٥روز سبُعانه ترين
شكنجه هاى جسمى و روانى توسط رژيم
اسﻼمى سرمايه ،با سپردن وثيقه اى سنگين از
زندان آزاد شد .ضرب و شتم ،توهين ،تحقير،
تهديد و انواع شكنجه به شيوه هاى رايج قرون
وسطايى ،تنها يك نمونه از ساز و كار دولت
سرمايه براى خفه كردن هر نطفه ى اعتراض
توده هاى كارگر است .شيوه اى كه در جهنم
سرمايه دارى ايران و جوامع مشابه يك امر عادى
بوده و در صدر اولويت سازمان هاى پاسدار نظام
قرار دارد .آن چه در اين جا حائز اهميت است،
نه پرداختن به شكنجه و سياه چال ،بلكه اشاره به
يك معضل پايه اى در جنبش كارگرى است كه
در نامه ى پس از آزادى اسماعيل بخشى هويدا
است :تمايل به گُفت وگو و بحث و جدل با
كارگزاران دولت سرمايه! بخشى در نامه اى به
وزير اطﻼعات ،او را به مناظره فرا مى خواند!
كه چه بگويد؟! چه سئواﻻتى از او بپرسد؟! و
چه پاسخى بگيرد؟! اسماعيل بخشى پس از
شرح خﻼصه اى از آن چه طى مدت بازداشت
بر او رفته است ،دو سئوال را مطرح مى كند .از
نظر اخﻼقى ،حقوق بشرى و به خصوص دين
اسﻼم ،حُ كم شكنجهى يك بازداشتى چيست؟
آيا رواست؟ اگر رواست به چه ميزان؟

فرض كنيم
وزير اطﻼعات سرمايه ،دعوت بخشى را
مى پذيرفت و تلويزيون رژيم هم مناظره آن ها
را به طور زنده پخش مى كرد! بدون ترديد آن
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كه بازنده مى شد ،بخشى و جنبش كارگرى ايران
بود و نه وزير سرمايه يا رژيم هار سرمايه-دارى.
متاسفانه اسماعيل بخشى بر خﻼف خواست
خويش ،با طرح اين پُرسش ها و انتظارى
كه از وزير اطﻼعات سرمايه داشت ،خود را
در دامى كه رژيم درنده ى اسﻼمى بر سر راه
كارگران پهن كرده بود ،انداخت .برخﻼف تصور
بخشى ،گُفت وگوى حقوقى با صاحبان سرمايه
و دولت مردان سرمايه دارى ،تنها نتيجه اش
فرسايش جنبش كارگرى و خارج شدنش از
ريل مبارزه ضدسرمايه دارى است .بخشى كارگر
مبارز ،شجاع و آگاهى است .او بايد دريافته
باشد ،و حتما دريافته است ،كه سرمايه نماد تمام
عيار قهر ضدانسانى است .قهر اقتصادى ،قهر
سياسى ،قهر فكرى ،قهر اعتقادى ،قهر فرهنگى،
قهر اخﻼقى ،قهر مدنى ،قهر حقوقى ،قهر جدا
ساختن كارگر از كار و محصول كارش ،قهر
ساقط ساختن كارگر از هر گونه دخالت در
تعيين سرنوشت كار و توليد خود .قهر ،قهر
و باز هم قهر .با چنين موجودى صرفا به زبان
قدرت و نه هيچ زبان ديگر مى توان حرف زد.
قدرتى كه طبقه ى ما سرشار از آنست ،اما آن
را عليه سرمايه ا ِعمال نمى كند؛ زيرا اين قدرت
را سازمان نداده است.
كارگران هفت تپه پس از سالها مبارزه ،در
شرايطى كه دست مزدهاى محقرشان ماه ها
پرداخت نشده بود چاره كار را در آن ديدند
كه چرخ توليد را از حركت بازدارند .دريافتند
كه صِ رف اعتصاب چاره ى كار نيست .مترصد
تصرف شورايى شركت شدند ،اما عزم روزشان
يارى انجام اين مُهم را نداد ،چون از شر
رفرميسم و انگاره هاى رفرميستى به اندازه ى
ﻻزم پالوده نبودند .فكر مى كردند مالكيت
دولتى كارخانه هم خوب است و چاره ى
كار مى باشد! طبقه ى كارگر ﻻيههاى مختلفى
دارد .هفت تپه اى ها در زمره ى محروم ترين
ﻻيه هاى اين طبقه اند .ﻻيه هاى داراى مزد
بيش تر و امكانات بهتر فاقد راديكاليسم اينان
هستند .آن ها حتا حاضر به حمايت از مبارزات
كارگران ديگر هم نمى باشند .راديكاليسم توده ى
كارگر فوﻻد ،هپكو ،آذراب ،هفت تپه ،عسلويه،
شهردارى ها ،راه آهن يا رانندگان شبكه ى
سراسرى حمل و نقل به خاطر فلسفه خوانى
بيش تر يا سواد سياسى افزون تر آن ها نيست.
بالعكس ،از اين لحاظ فرومانده تر از سايرين هم
هستند .راديكاليسم آن ها از زمين زندگى شان
مى جوشد .خود را به طور واقعى نفرين
شده ترين و قتل عام شده ترين برده گان مزدى
مى بينند .راه زنده ماندن خود از امروز تا فردا
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را فقط در پيكار جُ ست وجو مى كنند و در اين
پيكار يك راست روبروى سرمايه ،سرمايه دار و
دولت سرمايه دارى قرار مى گيرند.
روز سه شنبه ،هجدهم دى  ،٩٧جمعى از
كارگران هفت تپه در كارخانه ى توليد شكر با
از سرگيرى اعتصاب و دست كشيدن از كار،
اقدام به اعتراض كردند .كارگران اعﻼم كردند
در صورتى كه تا روز چهارشنبه ،نوزدهم دى،
حقوق دو ماهه آن ها پرداخت نشود ،مجددا
اقدام به از سرگيرى اعتصاب با وعده در
خيابان هاى شوش خواهد كرد .روز شنبه،
بيست و دوم دى ،كارگران بخش هاى مختلف
مجتمع هفت تپه از جمله كارخانه ى تجهيزات،
مكانيكى و كشاورزى در اعتراض به عدم
پرداخت چند ماهه ى دست مزدها به اعتصاب
خود ،كه از سه شنبه هجدهم دى آغاز شده
بود ،ادامه دادند .اعتصاب كارگران بخش هاى
مختلف مجتمع هفت تپه بيست و سوم دى هم
ادامه يافت .كارگران على رغم فشارهاى پليسى
و سركوب گرانه ى رژيم سرمايه ،چرخ توليد
را از حركت باز داشتند .صبح روز سى ام دى
 ،٩٧محل سكونت سپيده قليان آماج تهاجم
وحشيانه ى چكمه پوشان مسلح دولت اسﻼمى
سرمايه دارى ايران قرار گرفت .قواى قهر
رژيم ،او و برادرش را اسير و روانه سياه چال
ساختند .دستگيرى سپيده قليان و يورش به
خانه ى او ،حلقه اى از زنجيره ى سراسرى
شبيخون ها ،تهاجمات و تعرضاتى است كه
جمهورى اسﻼمى در طول آن چند هفته عليه
جنبش كارگرى راه انداخته بود .سپيده قليان و
اسماعيل بخشى بازهم دستگير و زندانى شدند،
على نجاتى و تعدادى ديگر از كارگران هم
مدت ها در زندان بودند .جنبش عظيم كارگران
عليه فقر ،گرسنگى ،بى كارى ،آوارگى ،بى
دارويى ،قحطى ،گورخوابى ،حجاب اجبارى،
تبعيضات جنسيتى ،آزادى كُشى و انبوه سيه
روزى هاى ديگر ،عرصه ى ماندگارى را بر
رژيم اسﻼمى تنگ كرده است .حاكمان سرمايه
در مقابل موج پُر خروش پيكار توده هاى
كارگر دچار وحشت شده بودند .براى اولين
بار در طول عُمر رژيم ،دست يازى به گُسترش
دستگيرى ها ،سركوب و ايجاد فضاى ارعاب نه
از فراز قدرت ،كه فقط از سر استيصال صورت
مى گرفت .رژيمى كه هشت هزار ،هشت هزار
مى كُشت ،خاوران ها مى ساخت و با قدرت،
همه چيز را از انظار مى پوشاند ،اينك براى
استتار رايج ترين و متداول ترين بربريت هاى
خود ،براى انكار شكنجه ى كارگران معترض
به هر حشيشى متشبث مى گشت .سناريو
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مى ساخت و از رسانه ى ملى خود نشان مى داد.
اما سناريوى رسواى »طراحى سوخته« نه فقط
هيچ انسانى را فريب نداد ،نه فقط خدشه اى
بر اعتبار ،محبوبيت و منزلت سرمايه ستيزى
شكنجه شدگان وارد نساخت ،كه امواج قهر و
خشم توده هاى كارگر عليه جمهورى اسﻼمى
سرمايه دارى را طوفانى تر كرد .شكنجه گران
كوشيدند با اعمال وحشيانه ترين شكنجه ها،
كارگران زندانى را به اعتراف وادارند ،تا اين
اسيران سياه چال ها اعتراف كنند كه انسان هاى
مبارزى هستند ،كه عليه شدت استثمار سرمايه
و سبُعيت سرمايه داران و حاكمان سرمايه دست
به اعتراض زده اند ،اعتراف كنند كه دست به
كار سازمان يابى قدرت پيكار طبقه ى خود عليه
شدت استثمار سرمايه هستند ،اعتراف كنند كه
انسان هستند و عليه انسان ستيزى سرمايه و
قواى قهر سرمايه دارى وارد كارزار شده اند.
دولت اسﻼمى هار بورژوازى كارگران زندانى
را هفته ها شكنجه كرد تا به اين اعترافات وادارد!
اما صداى تك تك كارگران بلند شد ،كه مگر
مبارزه عليه استثمار و درندگى سرمايه داران و
نظام سرمايه دارى و دولت سرمايه جُ رم است؟!
صداى كارگران بلند شد ،كه اعتراف گيرى خود
مصداق فاحش شكنجه است ،كه دستگيرى ها،
زندان كردن ها و شكنجه نمودن ها گواه وحشت
رژيم از مبارزه و قهر ضدسرمايه دارى ما است،
كه بايد مبارزه عليه سرمايه و حاكمانش را
وسعت بخشيد ،سازمان داد ،سراسرى نمود و
شورايى متشكل ساخت.
كارگران تجهيزات و مكانيكى و توليد هفت تپه
روز جمعه ،پنجم بهمن  ،٩٧ضمن دست كشيدن
از كار و اعتصاب ،در يك تجمع اعتراضى
در شركت ،خواهان آزادى اسماعيل بخشى
شدند .كارگران معترض اعﻼم كردند كه فيلم
اعترافات و نمايش پخش شده از او دسيسه ى
رژيم سرمايه براى زير فشار گذاشتن كارگران
است .كارگران معترض خواهان آزادى بى قيد
و اسماعيل بخشى شدند و اعﻼم كردند كه در
صورتى كه او و ديگر كارگران آزاد نشوند ،دست
به تجمعات اعتراضى گُسترده ترى خواهند زد.
روز سه شنبه ،سوم ارديبهشت  ،٩٨بيش از
سيصد نفراز كارگران شركت قند شوش ،به علت
عدم پرداخت دست مزدهاى سه ماهه از سال
 ٩٧و هم چنين دست مزد فروردين  ،٩٨از صبح
سه شنبه سوم ارديبهشت ،دست از كار كشيده
و تجمع اعتراضى كردند .كارخانه ى قند شمال
خوزستان ،قند شوش ،در جوار مجتمع كشت
و صنعت هفت تپه واقع شده است .اين واحد
توليدى حدود  ٢٠٠كارگر فصلى و  ٢٥٠كارگر
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دايمى دارد .صبح روز چهارشنبه ،يكم خرداد،
گروهى از كارگران فصلى نىب ُر مجتمع كشت و
صنعت هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن
دست مزد فروردين ماه خود دست به اعتراض
زدند .سرمايه دار اين مجتمع به بهانه ى جارى
شدن سيل ،دست مزد دو هزار كارگر فصلى را
سﻼخى كرده بود.
با وجودى كه جنبش كارگرى ايران در نيمه اول
سال  ٩٨تا حدودى نسبت به گذشته فروكش
كرده بود ،اما حتا احكام سنگين به كارگران
هفت تپه و به خاك و خون كشيدن كارگران
هپكو از جانب رژيم اسﻼمى سرمايه نتوانست
از گُسترش و رشد هم بستگى طبقاتى كارگران
جلوگيرى كند .حمايت عملى و در صحنه ى
كارگران آذرآب و ديگر واحدهاى سرمايه در
اراك از كارگران هپكو ،نشانه ى درخشانى از
اين هم يارى طبقاتى داشت .در آغاز نيمه ى دوم
سال  ،٩٨كارگران هفت تپه وارد فاز جديدى از
مبارزه ى طبقاتى گشتند .روزهاى چهاردهم و
شانزدهم شهريور ،تعدادى از كارگران هفت
تپه مقابل ساختمان مديريت اين مجتمع براى
وصول دست مزدهاى معوقه ى خود دست به
اعتصاب و اعتراض زدند .روز پنج شنبه هم
بيش از  ٤٠٠نفر از كارگران رسمى هفتتپه در
اعتراض به پرداخت نشدن دست مزدهاى معوقه
و عدم امنيت شغلى دست از كار كشيدند .اين
كارگران بعد از چند ساعت تجمع در مقابل دفتر
مديريت ،وارد دفتر مالى مجتمع شدند كه منجر
به درگيرى كارگران با مسئول مالى سرمايه در
شركت شد .خيزش جديد كارگران هفت تپه
هم راه با توسعه ى پيكار كارگران آذرآب و
هپكو عليه سرمايه داران آغاز گرديد .از ابتداى
شهريور سال  ،٩٨كارگران دو كارخانه هپكو
و آذرآب در اعتراض به تعويق دست مزدها،
پرداخت نشدن حق بيمه ،عدم امنيت شغلى،
و بﻼتكليفى كارخانه و توقف توليد ،تهديد
سرمايه داران به اخراج تعدادى از هم كاران خود،
در خيابانهاى اراك راه پيمايى كردند و دست به
اعتصاب زدند .كارگران واگن پارس اراك نيز به
نبرد كارگران دو واحد اول عليه سرمايه داران و
دولت آن ها پيوستند .صاحبان سرمايه و عمله
و اكره نظم توليد و سركوب سرمايه دارى،
با مشاهده ى نخستين جرقه هاى اعتراض
توده هاى كارگر در اراك ،بسيار سراسيمه به
دست و پا افتادند .در اين ميان ،سنديكاليست ها
به كمك سرمايه داران آمده و با سر دادن شعار
دولتى كردن شركت ها در فكر منحرف كردن
سمت و سوى مبارزه ى كارگران برآمدند .آن ها
وانمود مى كردند ،كه مشكل معيشتى ،عدم امنيت
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شغلى و غيره كارگران در جا به جايى مالكيت
سرمايه از خصوصى به دولتى نهفته است.
در حالى كه مالكيت سرمايه فقط دغدغه ى
سرمايه داران در رقابت بين آن ها است و هيچ
گره اى از مُشكﻼت كارگران با سرمايه داران را
حل نمى كند .كارگران هپكو اراك در ادامه ى
مبارزه ى خود عليه رژيم سرمايه و به منظور
بستن راه آهن تهران  -غرب ،راهى پُل بختيارى
شدند .آن ها عدم پاسخ گويى سرمايه داران به
خواست هاى خود را با مسدود كردن راه هاى
مجارى توليد اضافه ارزش پاسخ گفتند .به دنبال
اين اقدام كارگران ،ماموران نيروى سركوب
رژيم به آن ها حمله كرده ،گروهى را زخمى و
تعدادى از آن ها را بازداشت و روانه سياه چال ها
كردند .مبارزات كارگران هپكو و آذرآب در
روزهاى بيست و يكم شهريور ،دهم ،چهاردهم
تا هفدهم مهر ادامه يافت .روز دوشنبه ،اول مهر
ماه ،تمامى كارگران بخش هاى داخلى شركت
نيشكر هفت تپه نيز دست به تجمع زدند .بعد
از اعﻼم خبر اخراج و عدم تمديد قرارداد ٢١
كارگر ،تمامى كارگران بخش هاى داخلى شركت
از جمله اداره ى تجهيزات مكانيكى قسمت
كارخانه ،توليد شكر و هم چنين امور زيربنايى
در حمايت از هم كاران خود دست از كار
كشيدند و در اعتراض به اين عمل ضدكارگرى
كارفرما در روبروى دفتر مديريت شركت تجمع
كردند .و بدين ترتيب ،اتحاد طبقاتى خود را
عليه كارفرماى سرمايه دار شركت نشان دادند.
روز پنج شنبه ،چهارم مهر ،نيز اعتصاب و
تجمع كارگران هفت تپه در اعتراض به اخراج
شمارى از هم كاران خود هم چنان ادامه يافت.
آن ها على رغم تهديدهاى امنيتى ،دست از كار
كشيدند و در محوطه ى شركت دست به تجمع
زدند و خواستار بازگشت به كار  ٢١تن از
هم كاران خود شدند .آن ها اعﻼم كردند ،كه

رژيم اسﻼمى سرمايه ،با بسيج كُل نيروها و
دست يازى به همه ى ترفندها و تاكتيك ها،
جنگى سراسرى را در آغاز نيمه ى دوم سال
 ٩٨در همه ى عرصه هاى زندگى عليه كارگران
آغاز كرد و اين جنگ را لحظه به لحظه مشتعل تر
ساخت .گرسنگى ،قحطى ،آوارگى ،فﻼكت،
بى دارويى ،آلودگى هاى مرگ آفرين زيست
محيطى ،بى كارى ،عدم پرداخت دست مزدهاى
محقر ،شبيخون هاى رُعب انگيز به كومه هاى
مسكونى ،سبُعيت هاى قرون وسطايى عليه زنان،
خفه كردن هر نفس انتقادآميز ،سركوب باز هم
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حادتر ابتدايى ترين اعتراض ها ،همه و همه را
سيل آسا به جان كارگران انداخت .يك بروز
عادى اين بربريت ها و انسان ستيزى ها ،احكام
ددمنشانه و هول انگيزى است كه بى دادگاه هاى
جنايت آفرين بورژوازى اسﻼمى عليه كارگران
هفت تپه صادر كرده است .رژيم هفت كارگر
هم سنگر زندانى ،هفت كارگر معترض هفت تپه
را هر كدام به  ١٨سال زندان ،شكنجه ،شﻼق،
فرسايش و هﻼكت سريع يا تدريجى محكوم
ساخت و با اين كار كُل طبقه و جنبش كارگرى
را به وحشيانه ترين مجازات ها اخطار داد! جُ رم
اين كارگران آن بوده ،كه دست مزد معوقه ى
خود را مى خواستند! و دولت اسﻼمى سرمايه به
همين جُ رم آن ها را به زندان انداخت ،زير فشار
مرگ بارترين شكنجه ها قرار داد ،و هر يك را
به تحمل  ١٨سال زجر ،آزار ،فرسودگى ،ضرب
و شتم در موحش ترين سياه چال ها محكوم
كرد .رژيم به اين توحش دست يازد ،زيرا
بُنياد هستى خود يعنى چرخه ى ارزش افزايى
سرمايه ،نظام برده گى مزدى را از همه سو اسير
گردباد مى ديد.
طﻼيه هاى افزايش اعتراضات كارگرى در مهر
 ٩٨از وقوع حركتى سراسرى خبر مى داد.
روند ا ُفت اعتراضات و اعتصابات كارگرى
عليه سرمايه در ماه مهر متوقف شد و در
اين ماه على رغم درندگى ها ،لشكركشى ها و
دستگيرى ها توسط رژيم سرمايه رو به اوج
گذاشت .به طورى كه رقم  ٨٤حركت كارگرى
در شهريور به  ١١٦در ماه مهر افزايش يافت و
از اين تعداد  ٧٢مورد اعتصاب بود .اما مهم تر
از اين اعداد ،تغيير كيفيت مبارزات كارگران
بود .كارگران بيش از گذشته عليه بازداشت ها
و بى كار كردن هم كاران خود وارد مبارزه،
اعتصاب و اعتراض شدند .فرياد »كارگر زندانى
آزاد بايد گردد!« در بسيارى واحد هاى كار و
توليد طنين انداز شد .رژيم سرمايه از مدتى
پيش سعى در محدود كردن اعتراضات در
چهارديوارى واحدهاى كار و توليد داشت.
از طريق محاصره ى محل كار به وسيله ى
نيروهاى تا دندان مسلح خود ،شليك گلوله و
گاز اشك آور مى كوشيد از حركت كارگران در
شهرها جلوگيرى كند ،مانع بستن جاده ها ،راه
آهن و خطوط حمل و نقل سرمايه گردد و بر
سر راه حمايت كارگران از اعتصاب هم ديگر سد
بندد .وجه ديگر اين سركوب ،از داخل و توسط
نهادهاى سازمان دهى شده بورژوازى تحت
عناوين سنديكا و در بيش تر جاها شوراهاى
اسﻼمى كار انجام مى گرفت .اگر اولى ها در
ايران كارب ُردى ندارند ،شوراهاى اسﻼمى كار
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همه جا به نقش آفرينى ،پاشيدن تخم نفاق و
تجزيه ى كارگران مشغولند .اگر ماشين قهر
نظامى سرمايه از بيرون و به طور فيزيكى به
مقابله با كارگران مى رود ،شوراهاى اسﻼمى
كار هم چون جزيى از اين ماشين از درون و
در هنگامى كه زمزمه هاى اعتراضى در حال
شكل گيرى است وارد عمل مى شوند و تﻼش
مى كنند كنترل اعتراضات را در دست گيرند.
با طرح خواست هاى انحرافى و برنامه ريزى
شده از رشد ضدسرمايه دارى جنبش كارگران
بكاهند و در بسيارى موارد آن را وسيله اى در
دست بخشى از سرمايه داران عليه بخش ديگر
كنند .در حالى كه كارگران عليه گرسنگى ،فقر،
فﻼكت ،آوارگى ،بى آبى ،بى دارويى ،بى كارى و
سيه روزى هاى مولود سرمايه دارى مى جنگند،
اينان ،اين شب پره ها زوزه مى كشند كه توده ى
كارگر خواستار تبديل شكل مالكيت سرمايه از
خصوصى به دولتى است! جنجال راه مى اندازند،
كه گويا همه ى مُشكﻼت كارگران به خاطر
دولتى نبودن مالكيت واحدهاى كار و توليد
است! شوراهاى اسﻼمى كار ،سنديكاها و احزاب
چپ نماى بورژوازى يك صدا اين نوحه را دم
مى گيرند كه اگر كارخانه دولتى شود ،زندگى
كارگران از اين رو به آن رو خواهد شد! اين
دامى است كه نيروها و محافل مذكور پيش پاى
كارگران پهن مى كنند.
شورش توده هاى كارگر در سراسر ايران
جلوه ى ديگرى از مبارزات كارگرى بوده
است :توده هاى كارگر گرسنه از فشار فقر،
تنگ دستى ،گرانى و بى كارى در چهارگوشه ى
جهنم سرمايه دارى ايران به خروش و غليان در
آمدند .اين فرياد اعتراض كارگران عليه سرمايه
بود .زنجيره اى طوﻻنى از مبارزات كه در حلقه
حلقه ى خود شدت استثمار و بربريت سرمايه
را آماج ستيز مى گرفت .اين خروش در روز
بيست و پنجم آبان  ٩٨در بيش از پنجاه شهر
ايران در حال غليان بود .گزارشى از جنايات
رژيم سﻼمى سرمايه در طول اعتراضات و
شورش توده هاى كارگر عموما در حاشيه ى
شهرها ،و به گفته ى عامﻼن دولت سرمايه
در  ٧١٩نقطه ى ايران ،كارگران بى كار ،كه
عاصى تر و انفجارآميزتر از برخى بخش هاى
ديگر طبقه ى خود وارد ميدان شدند و رژيم
سرمايه را به وحشت انداختند .توده هاى
كارگر ،و به خصوص جوانان شجاع كارگر،
زير فشار گرسنگى ،فقر ،بى كارى و افزايش
بى انقطاع مايحتاج زنده ماندن و مرگ ناشى
از فﻼكت ،به مراكز قدرت سرمايه ،حوزه هاى
نفرت انگيز و دورغ پراكنى و عوام فريبى رژيم
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سرمايه حمله كردند .تشديد فشار استثمار و
حالت انفجارى بربريت سرمايه دارى ،آن ها
را به فكر هر چه بيش تر ،به واكاوى عميق تر
ريشه هاى واقعى سيه روزى ها ،به غوط ورى
آگاهانه تر در آن چه بر سر حاصل كار و توليد
و استثمار و زندگى شان رفته است ،به كندوكاو
عوام فريبى ها و ترفندهاى بخش هاى مختلف
بورژوازى براى ادامه ى بقاى برده گى مزدى و به
تعمق در همه ى مسايل مربوط به مناسبات ميان
طبقه ى خود و نظام سرمايه دارى سوق داد و
مجبور ساخت .هم چنين دانش جويان دانش گاه
تهران ،بيست و ششم آبان ،با برپايى تظاهرات به
توده هاى كارگر طبقه ى خود پيوستند! بر اساس
گزارشهايى كه نهادهاى نزديك به حوزههاى
علميه منتشر كردند ،در جريان اعتراضات
توده هاى خشمگين عليه كُليت نظام سرمايه در
آن سه روز در حدود  ٩حوزه ى علميه و دفتر
امام جمعه به آتش كشيده شد .اين جرثومه هاى
كثافات فرهنگى رژيم اسﻼمى سرمايه ،كه در
طول عُمر صد ساله خود و در اين چهل و چند
سال با شدت و با سرمايه هاى عظيم دستگاه
تبليغاتى عوام فريبى ،رژيم سرمايه را مى گردانند،
بيش از هر نهاد چرثومه ى سرمايه مورد خشم و
نفرت توده ها قرار گرفتند .كُشتار  ١٥٠٠كارگر
گرسنه ى شورشى آبان و  ١٣هزار زندانى آن از
خاطره ى توده ها فراموش نمى گردد!
كارگران هفت تپه صبح روز يك شنبه ،بيست
و ششم آبان  ،٩٨در اعتراض به عدم پرداخت
دست مزدهاى معوقه ى شهريور و مهر در
مقابل فرماندارى رژيم سرمايه تجمع كردند.
اين اعتراضات از دو هفته پيش از اين آغاز
و هم چنان ادامــه داشــت .اما ،با اين همه
كارگران به خواست بسيار محقر خود ،كه فقط
دريافت دست مزدهاى معوقه است ،هنوز نايل
نگشتند .جمعى از كارگران بخش كشاورزى
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در
روز چهارشنبه ،بيست و نهم آبان ،و در آغاز
سومين هفته ى پياپى از دور تازه ى اعتراضات
خود مجددا در مقابل فرماندارى شوش تجمع
و به تعطيل شدن شركت و عدم پرداخت
دست مزدهاى معوقه اعتراض كردند .كارگران
بخش كشاورزى هفت تپه روز شنبه ،دوم آذر
ماه ،براى هفدهمين روز متوالى با تجمع مقابل
فرماندارى شوش به اعتراض در مورد عدم
پرداخت دست مزد معوقه ادامه دادند .اين
كارگران ،كه حدود  ٥٠٠نفر بودند ،اعﻼم كردند
كه اعتراض خود را تا پرداخت دست مزد معوقه
ادامه مىدهند .هم چنين از چند روز قبل از
اين ،شمارى از كارگران بخش هاى صنعتى اين
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شركت نيز با پيوستن به تجمع كارگران بخش
كشاورزى نسبت به بﻼتكليفى شغلى و معيشتى
خود اعتراض كردند .كارگران هفت تپه براى
دست يابى به مطالباتشان ،به تجمع خود مقابل
فرماندارى شهرستان شوش تا روز يازدهم آذر
ادامه دادند .اما در اين تجمعات ،فقط كارگران
نى بُر حضور داشتند .صبح نوزدهم بهمن،
گروهى از كارگران فصلى نىب ُر در اعتراض
به عدم پرداخت بيمه در مقابل سازمان تامين
اجتماعى تجمع كردند .اين كارگران ،بدون
حمايت و پشتيبانى ديگر كارگران مجتمع هفت
تپه و يا حوزه ى ديگر سرمايه ،به تجمعات
خود تا بيست و يكم بهمن ادامه دادند و سپس
در سوم اسفند بار ديگر با همان خواست ها
اعتراض خود را شروع و تا ششم اسفند بدون
هيچ نتيجه اى ادامه دادند.
روز سه شنبه ،بيست و ششم فروردين ،٩٩
جمعى از كارگران هفت تپه در اعتراض
به حداقل دست مزد تعيين شده از طرف
شوراى عالى كار ،كتاب قانون كار را به اداره ى
كار شهرستان شوش بازپس فرستادند .اين
كارگران در تشريح اين اقدام اعتراضى گفتند:
كُليه ى كارگران مجتمع كشت و صنعت
هفت تپه به دليل عدم پايبندى وزارت كار،
شوراى عالى كار و كارفرماى مجتمع نيشكر
هفت تپه به قانون كار ،بدين وسيله كتاب قانون
كار را به اداره ى كار شهرستان شوش تحويل
داده تا بدانيم كه در روابط كارگرى و كارفرمايى،
قانون گرايى معنايى ندارد و مصلحت و منافع
كارفرمايان مﻼك عمل است! آن چه از آبان
 ٩٨به بعد رُخ داده است ،اين نوع مبارزات
و اعتراضات كارگران هفت تپه را در مسير
افول ،پراكندگى و استيصال قرار داده است .از
تعداد اعتراضات كاسته نشده ،اما هيچ بخش و
حوزه ى كارگرى سرمايه به عرصه ى مبارزه ى
ديگر كارگران وارد نمى شود هر يك چون
جزيره اى جدا در اقيانوس بيكران اعتراضات
پراكند اند و هيچ تاثيرى بر يك ديگر ندارند.
اثرى از يك طبقه به عنوان توده ى كارگر در هيچ
كجاى جهنم سرمايه دارى ايران وجود ندارد.
كارگران فقط ضعف ،استيصال و پراكندگى
خود را به نمايش مى گذارند .روز دوشنبه،
اول ارديبهشت  ،٩٩بيش از  ٨٠نفر از رانندگان
ماشينهاى استيجارى شركت كشت و صنعت
نيشكر هفتتپه ،در اعتراض به عدم پرداخت
پنج ماه معوقات مزدى خود ،در محدوده ى
مجتمع دست به تجمع اعتراضى زدند .روزهاى
يك شنبه و دوشنبه ،هفتم و هشتم ارديبهشت،
كارگران نىبُر هفت تپه در اعتراض به عدم
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پرداخت دست مزد دست از كار كشيدند و در
مقابل دفتر مديريت شركت اعتصاب و تجمع
كردند .روز چهارشنبه ،سى و يكم ارديبهشت،
كارگران مجتمع به دليل كاهش  ٧٠درصدى
ظرفيت توليد ،عدم امنيت شغلى و عدم پرداخت
دست مزدهاى فروردين و ارديبهشت  ٩٩خود،
مجددا دست به اعتراض زدند .روز شنبه ،هفدهم
خرداد ماه ،جمعى از كارگران اخراجى بخش
تعميرات با خواست بازگشت به كار ،مقابل دفتر
مديريت مجتمع دست به تجمع زدند .جمعى
از كارگران هفت تپه هم صبح روز يك شنبه،
بيست و پنجم خرداد ماه ،در اعتراض به عدم
پرداخت معوقات مزدى خود ،كار در بخشهاى
مختلف اين مجتمع را متوقف كردند.
كارگران تمامى بخش هاى شركت نيشكر هفت
تپه روز چهارشنبه ،بيست و هشتم خرداد ماه،
در اعتراض به پرداخت نشدن دست مزدهاى
خود از آغاز سال  ٩٩و هم چنين عدم تمديد
دفترچه هاى تامين اجتماعى و درمانى ،و
بﻼتكليفى وضعيت اشتغال خود ،دست به
اعتصاب زدند .اين اعتصاب و اعتراض پنج
روز ادامه يافت .هم زمان ،برخى كارگران با
نام نماينده از طرف توده ى كارگر آغاز به
مذاكراتى با نمايندگان دولت سرمايه ،مجلس و
ديگر مديران قضايى و غيره كردند ،كه در واقع
ادامه ى همان مسيرى بود كه برخى از كارگران
آگاه اين واحد توليدى چندى پيش نشانه هايى
از آن را بروز داده بودند .يعنى به جاى مبارزه
و ادامه ى آن در كف خيابان ،راه مذاكره را در
پيش گرفته بودند .روز شنبه ،سى و يكم خرداد
ماه ،شمارى از كارگران هفت تپه براى ششمين
روز متوالى مقابل دفتر مديريت اين شركت
دست به تجمع زدند .معترضان ،مطالبات خود
را پرداخت معوقات مزدى ،رسيدگى به وضعيت
شغلى ،تعيين تكليف وضعيت شركت ،بازگشت
به كار هم كاران اخراج شده ،و هم چنين تمديد
مهلت دفترچههاى درمانى ،عنوان كردند .در
هشتمين روز از تجمع اعتراضى كارگران ،دو
تجمع جداگانه يكى در مقابل دفتر مديريت
شركت و ديگرى در مقابل فرماندارى شوش
برگزار شد .مهم ترين مطالبات كارگران در اين
دور اعتصاب ،كه تا بيست و چهارم تير ادامه
يافت :پرداخت فورى حقوق هاى معوقه و
تمديد دفترچه ى بيمه ،بازگشت به كار فورى
هم كاران اخراج شده ،بازداشت فورى اسدبيگى
و مجازات حبس ابد براى اسدبيگى -رستمى
بود .صبح سه شنبه ،بيست و چهارم تير ،ماموران
سركوب گر امنيتى در شهرستان شوش ،در پايان
تجمع اعتراضى كارگران ،چهار تن از آن ها:
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محمد خنيفر ،يوسف بهمنى ،ابراهيم عباسى
منجزى ،و مسلم چشم خاور را بازداشت و به
زندان دزفول منتقل كردند .در بيست و سوم
مرداد ١٦٠ ،نفر كارگران دفع آفات ،كه با وجود
سابقه ى باﻻ در زمينه ى كشت و بهره بردارى
اخراج شده بودند ،خواهان بازگشت به كار و
تغيير وضعيت خود به قراردادى شدند .اين
كارگران مورد هيچ گونه پشتيبانى از جانب ديگر
كارگران قرار نگرفتند .در روز سى ام مرداد هم،
همانند روزهاى گذشته ،كارگران معترض جلوى
فرماندارى رفتند تا بار ديگر صداى اعتراضشان
را به گوش مديران سرمايه برسانند .در همين
زمان ،برخى كه خود را »نمايندگان كارگران
نيشكر هفت تپه« مى ناميدند ،در مجلس شوراى
اسﻼمى سرمايه جهت مذاكره در مورد خلع يد
كارفرماى شركت حضور يافتند .روز جمعه،
هفتم شهريور ،٩٩سنديكاى كارگران نيشكر
هفت تپه با انتشار اطﻼعيهاى از تعليق اعتصاب
خبر داد .اين سنديكا اعﻼم كرد:

به
اين ترتيب ،سنديكاى خودخواسته به خود
حق داد ،كه از جانب كارگران صُ حبت كند،
اطﻼعيه منتشر نمايد ،و اعﻼم ختم اعتصاب
نمايد .كارگران هفت تپه همواره در سال هاى
اخير در حال اعتراض ،اعتصاب ،تظاهرات،
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راه بندان و پيكار بودند ،اما چنان كه از متن
گزارشات در همين چند صفحه مشهود است،
هيچ گاه به طور واقعى ،استراتژيك ،نقشه مند
و طبقاتى دست هم راهى به سوى توده هاى
هم زنجير خويش دراز نكردند .اقدام موثر و
پيوسته اى براى هم پيوندى ،هم رزمى ،هم دلى و
هم سنگرى با كارگران ساير حوزه هاى پيش ريز
سرمايه ،كارگران ده ها هزار مركز كار و توليد
ديگر ،به عمل نياوردند .حتا در خوزستان ،در
چند كيلومترى پيرامون خويش ،به سراغ صدها
هزار كارگر شاغل در ناحيه ى صنعتى بزرگ
حوزه ى شهر اهواز نرفتند .با كارگران ماهشهر
و آبادان و خرمشهر و آغاجارى و آزادگان و
ده ها شهر ديگر وارد هيچ گُفت وگوى جدى
جنبشى و شورايى نشدند .هيچ گامى در اين
گُذر برنداشتند كه هيچ ،در همين روزها جمعى
از كارگران ) ١١٦كارگر( بى كار شده ى مجتمع
هفت تپه تحت عنوان »كارگران غير نيشكرى«
)نامى كنايه دار و با معنا ،كه حاكى از عدم
هماهنگى ديگر كارگران شركت هفت تپه و
توده ى كارگر اين شهر دارد( در دهم شهريور
در ادامه ى اعتراض خود با عنوان »هفتاد و
هشتمين روز اعتصاب كارگران نيشكر هفت
تپه« در مقابل فرماندارى ،اداره ى كار و سپس
دفتر كعب عمير ،نماينده ى شوش ،تجمع
كردند! تجمع و اعتراض اين كارگران تا بيستم
شهريور بدون هيچ نتيجه اى و هيچ پشتيبانى
و هم رزمى از جانب ديگر كارگران ادامه
يافت .اين چيزى جز نتيجه ى مستقيم تصميم
سنديكاى هفت تپه نمى توانست باشد .روز
سه شنبه ،اول مهر ،تعدادى از كارگران هفت تپه
در داخل شركت و جمعى نيز در محوطه ى
صنعتى )كارگران كارخانه( دست به اعتراض
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واعتصاب زدند .خواست اين كارگران بازگشت
به كار تمامى هم كاران اخراجى ،پرداخت
دست مزدهاى معوقه و اجراى فورى خلع يد
از بخش خصوصى بود .آن ها مى گفتند:
كارگران
بخش دفع آفات كشاورزى ،كه در بخش
كشت نيشكر استثمار مى شوند ،در اعتراض
به وضعيت امنيت شغلى خود از پيمانى به
قراردارى ،در روز يك شنبه ،ششم مهر ماه ،در
محل كار خود در زمين هاى زير كشت دست
به اعتراض زدند ،كه اين اعتراض با دخالت
نيروهاى انتظامى مستقر در محوطه ى هفت تپه
روبرو شد .اين اعتراض نيز كامﻼ جداگانه و
بدون هم يارى ديگر كارگران انجام گرديد و به
سُ رعت زير يورش نيروهاى سركوب سرمايه
متوقف شد .روز هفدهم مهر ،كارگران قسمت
كوره هاى ب ُخار هفت تپه در اعتراض به اخراج
هم كاران خود دست به اعتصاب زدند .صبح
روز يك شنبه ،بيستم مهر ،جمعى از كارگران
مجتمع در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
خود در محوطه ى مجتمع تجمع كردند.
كارگران بخش كشت نيشكر هفت تپه نيز روز
پنج شنبه ،بيست و چهارم مهر ،با برپايى تجمع
در محوطه ى مزارع در اعتراض به عدم پرداخت
دست مزدهاى معوقه ى خود تجمع كردند .روز
يك شنبه ،يازدهم آبان ،جمعى از كارگران كشت
هفت تپه در اعتراض به بازداشت چهار تن از
هم كاران خود مقابل دفتر مديريت شركت تجمع
كردند .اين چهار كارگر در تجمع اعتراضى روز
پنج شنبه ،هشتم آبان ،به عدم پرداخت حق اضافه
كارى تير و مرداد ،با حمله ى نيروهاى سركوب
انتظامى و يگان ويژه بازداشت شدند و ابتدا به
پاسگاه هفت تپه و سپس به بازداشت گاه آگاهى
شهرستان شوش منتقل گشتند .آن ها پس از سه
روز بازداشت در اداره ى آگاهى شوش ،روز
شنبه ،دهم آبان ،به زندان و شكنجه گاه فجر
شهرستان دزفول منتقل شدند .در دوازدهم
آبان ،كارگران هفت تپه براى آزادى هم كاران
بازداشتى خود تجمع كردند و نيروهاى سركوب
دولت سرمايه وارد محوطه شركت شدند .اين
تجمع اعتراضى ادامه يافت .روز جمعه ،شانزدهم
آبان ،براى دومين روز متوالى بعد از حضور
نيروهاى سركوب يگان ويژه ى دولت سرمايه و
ممانعت از ورود پانزده نفر از كارگران نيشكر
هفت تپه توسط آن ها ،تمامى كارگران بخشهاى
صنعتى در حمايت از هم كاران خود محل كار
خود را ترك كرده و دست به راه پيمايى به طرف

نگاه _ دفتر سى و ششم

درب ورودى شركت زدند .اعتراض كارگران تا
بيستم آبان ادامه يافت و سرانجام مُنجر به آزادى
كارگران بازداشتى گرديد.
جمعى از كارگران فصلى شركت نيشكر
هفت تپه روز دوشنبه ،سوم آذر ماه ،در اعتراض
به تداوم بﻼتكليفى شغلى خود مقابل ساختمان
مديريت شركت تجمع كردند .اين كارگران كه
چندى پيش با شروع فصل سرما و بهانه ى عدم
نياز و اتمام قرارداد از كار اخراج شده بودند،
با برپايى اين تجمع خواستار بازگشت به كار
گشتند .اعتراضات جُ سته و گريخته اى در طول
اين ماه از جانب كارگران بخش هاى مختلف
اين مجتمع در اعتراض به دست مزدهاى معوقه
و عدم امنيت شغلى انجام مى گيرد .روز بيست و
سوم آذر ،جمعى از كارگران واحد خدمات در
اعتراض به عدم امنيت شغلى خود در محوطه ى
مجتمع تجمع اعتراضى كردند .اين اعتراضات،
تا پايان ماه ،بدون كوچك ترين نتيجه اى ادامه
مى يابد .صبح چهارشنبه ،دهم دى ماه ،كارگران
تجهيزات مكانيكى اعتصاب كردند .اين اعتصاب
در اعتراض به فيش حقوقى صادر شده براى
چهار نفر از هم كاران زندانى بود ،كه اضافه
كارى ماه هاى چهارم و پنجم سال در آن محاسبه
نشده بود .تجمعات اعتراضى كارگران هفت تپه
نسبت به امنيتى كردن كارخانه توسط عُمال
دولت سرمايه در روز يك شنبه ،بيست و يكم
دى ماه ،وارد سومين روز متوالى خود مى شود.
جمعى از كارگران بخش دفع آفات روز دوشنبه،
نهم فروردين  ،١٤٠٠براى سومين روز متوالى در
مقابل دفتر حراست اين شركت در اعتراض به
جو امنيتى ،عدم امنيت شغلى و اخراج كارگران
دست به تجمع زدند .اعتراض كارگران به كاهش
زمان قراردادها از يك سال به شش ماه و از
شش ماه به سه ماه و هم چنين به عدم انعقاد
قرارداد جديد و اخراج تعدادى از كارگران است.
به دنبال تداوم اين اعتصاب ،رييس اداره ى
حراست شركت نيشكر هفت تپه ضمن تهديد
كارگران به اخرج ،اعﻼم مى كند :در صورتى كه
اعتراض و اعتصاب كارگران ادامه پيدا كند ،وى
با كمك نيروهاى انتظامى و يگان ويژه به اين
اعتصاب پايان خواهد داد! اما كارگران به اين
تهديدات اعتنايى نكرده و به حركت اعتراضى
خود ادامه دادند .اين اعتراضات با محدود
شدن و كاهش تعداد كارگران فعال معترض
تا چهاردهم فروردين ادامه مى يابد .روز شنبه،
يازدهم ارديبهشت  ،١٤٠٠كارگران هفت تپه
به مناسبت فرا رسيدن روز جهانى كارگر در
محوطه ى شركت تجمع كرده و در عين حال
به عدم پرداخت دست مزدهاى معوقه و عدم

٥٩

افزايش دست مزدها اعتراض نمودند.
همين كارگران در ابعادى بسيار كاهش يافته و
در فقدان شركت فعال توده ى عظيم كارگرى،
در سال پيش مجموعا  ١٠٢تجمع اعتراضى و
اعتصاب راه انداختند .به جاى تصرف كارخانه
با اتكا به نيروى شورايى سرمايه ستيز خود ،سر
دادن شعار دولتى كردن شركت را راه حل همه ى
مسايل زندگى خود ديدند .در همين شهر شوش،
و بعضا به طور هم زمان ،كارگران حوزه هاى
ديگر پيش ريز سرمايه تقريبا با همين خواست ها
عليه سرمايه داران كارفرماى خود دست به
اعتراض زدند .از جمله ،كارگران بازنشسته كه
شايد تا چندى پيش در كنار همين كارگران و
توسط سرمايه دار همين واحد به شديدترين
وجهى استثمار مى شدند و شيره ى جانشان به
اضافه ارزش و سود سرمايه تبديل مى گرديد،
كارگران شركت ماكيان شــوش ،كارگران
مركز بهداشت و درمان ،كارگران شركت دفع
آفات شوش و بسيارى كارگران ديگر عليه
سرمايه داران و دولت سرمايه مانند همه ى
هم زنجيران خود در سراسر ايران ،راه ا ِعمال
قدرت ولو در سطح بسيار ابتدايى و نازل را
پيش گرفتند .اما ،در هيچ يك از اين اعتراضات،
نه كارگران هفت تپه و نه كارگران حوزه هاى
ديگر ،به سراغ يك ديگر نرفتند ،يك ديگر را
جُ ست وجو نكردند تا در مقابل سرمايه داران و
دولت آن ها نيرويى طبقاتى ،مشترك و سازمان
يافته ى ضدسرمايه دارى تشكيل دهند .متاسفانه
گروه هاى زيادى از كارگران در اعتراضات خود
فقط وضع اسف ناك دست مزد ،معيشت ،سختى
كار و غيره را با ديگر كارگران ،و حتا با كارگران
هم جوار همان واحد استثمار ،مقايسه مى كنند
و فرياد يك سان سازى دست مزد سر مى دهند!
اگر چند كارگر يا حتا ﻻيه اى از كارگران در
گوشه اى از اين جهنم ،تفاوت ميان دست مزد
و شرايط كار خويش با توده ى عظيم هم زنجير
را سند اعتبار و امتياز و رضايت و زندگى خوب
خويش مى بينند ،با اين بينش فقط و فقط تير
خﻼصى به آخرين مايه ها و رگه هاى انسان
بودن خويش شليك مى كنند.
در سال  ،١٤٠٠تاكنون ،سكوت سنگينى بر
جنبش كارگران ايران دامن گُستر شده است
و اين سنگينى بيش تر در هفت تپه و ساير
واحدهاى كار و توليدى ،كه در سال هاى اخير
سلسله جنبان و پيش رو مبارزات كارگرى
بوده اند ،احساس مى شود .اما به ناگهان ،چهل
روز مانده به انتخابات رياست جمهورى اسﻼمى
سرمايه ،در روز هجدهم ارديبهشت ،همه ى
جناح هاى طبقه ى حاكمه ،تمامى اپوزيسيون
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بورژوازى در داخل و خارج از كشور ،فرياد
پيروزى سر مى دهند كه:

اين رابطه نوشت:

»خبرگزارى فارس« در

نماينده ى
شوش در مجلس شوراى اسﻼمى هم در اين
باره مى گويد:
و سنديكاى هفت تپه
مى نويسد:

اسماعيل بخشى در پيامى توييترى خود تاكيد
مى كند:
اتحاديه ى آزاد كارگران گزارش مى دهد» :صبح
امروز ،يك شنبه نوزدهم ارديبهشت ،كارگران
شركت نيشكر هفت تپه هنگام ورود به شركت
و مقابل درب ورودى اقدام به پخش شيرينى
و جشن و شادى كردند» «.خبرگزارى ايلنا« هم
چنين گزارش مى دهد:
اين نيز نشان از فاجعه اى است ،كه بر سر

جنبش كارگرى آوار شده و اين جنبش را به
جاى جنگ عليه اساس هستى سرمايه دارى ،به
جاى پيوند زدن سنگرهاى جنگ روزمره براى
افزايش بهاى نيروى كار ،بهبود معاش ،حصول
آزادى هاى سياسى و حقوق اجتماعى ،به جاى
تمركز بر مفصل بندى سرشتى پيكار روزانه
عليه اشكال عديده ى جنايات سرمايه با كارزار
طبقاتى ضد موجوديت سرمايه دارى ،آرى به
جاى اين كارها ،اين جنبش را در سراشيب
انحﻼل قدرت جنگ طبقاتى خود در ساختار
نظم سرمايه فرو مى برد .اين جا ديگر مبارزه
براى باﻻ بردن دست مزدها با شاخص اعتراض
عليه ب ُنياد استثمار سرمايه دارى هم راهى ندارد.
با اين وجود ،هستى اجتماعى و واقعيت وجودى
زندگى كارگران هيچ تغييرى نمى كند .در حالى
كه جنبش كارگرى نه فقط ظرفيت سازمان يابى
قدرت سراسرى ضد كار مزدى خود را به
تمام و كمال دارد ،كه هيچ راه ديگرى جز اين
موجود نيست .فاجعه ى فوق نتيجه ى فروكش
جنبش كارگرى ،خستگى و استيصال كارگران از
راه هاى بى نتيجه ى پوييده شده است .اما هيچ
يك از اين ها علت اصلى كاهش اعتصابات و
اعتراضات و بى فروغى و ياس حاكم بر آن ها
نيست .علل را بايد در خودمان جُ ست وجو
كنيم .اين كه ما صداى كارگران معترض در
شهرها را مى شنويم ،كه از فاجعه ى قراردادهاى
سفيدامضا مى گويند .عُصيان كارگران حوزه هاى
مختلف پيش ريز سرمايه را مى شنويم و هر
روز شاهد اعتراض كارگران ده ها موسسه و
كارخانه ديگريم ،كه فرياد عليه تعويق طوﻻنى
مدت پرداخت دست مزدها را به سقف آسمان
مى كوبند .فرياد فقر و گرسنگى كارگران بيكار
همواره در گوشمان طنين مى افكند ،كه هر
آن نوبت ما است .با وجودى كه همه ى ما
كارگريم ،آحاد طبقه ى كارگر هستيم و ريشه ى
بدبختى هاى ما در وجود سرمايه دارى ،در
حاكميت سرمايه ،است؛ و با اين كه همگى
توسط فاشيسم اسﻼمى سرمايه سركوب
مى شويم ،همه در حال اعتراضيم ،و هيچ يك
چيزى براى از دست دادن نداريم ،و مُشتركات ما

تمامى فضاى زندگى مان را پُر كرده است ،اما در
طوفان همه ى اين اشتراك ها ،تنها ،زبون و فاقد
قدرت ايم .مجرد اعتراض ،اعتصاب و تظاهرات
و خروش خشم كافى نيست .در مقابل تهاجم و
تعرض سرمايه دارى ،در مقابل موج فزاينده ى
دستگيرى ها و سر به نيست كردن ها كه توسط
سرمايه و حاكمانش راه مى افتد ،يك راه بيش تر
وجود ندارد .قهر ارتجاعى سرمايه را بايد با قهر
راديكال و ضدسرمايه دارى كارگرى پاسخ داد.
تهاجم سرمايه دارى را بايد با تدارك تعرض
سراسرى طبقاتى عليه سرمايه جواب داد .و در
تدارك اين تعرض بايد شوراها را برپاى داشت.
بايد روايت منحط شوراسازى رفرميستى خارج
از مدار جنگ عليه سرمايه دارى را دور انداخت.
بايد جنبش شورايى ضد برده گى مزدى را برپا
داريم .بايد يك قدرت سازمان يافته ى كارگرى،
شورايى ،سراسرى و سرمايه ستيز شويم .اين تنها
راه است .آرى ،حرف اين است :اگر همه ى
ما كارگران در سراسر ايران ،كارگران كُل
خودروسازى ها ،كُل كارخانه هاى كشور ،حمل
و نقل و بنادر ،كارگران حوزه هاى نفت و گاز،
توده هاى كارگر معلم و پرستار و بهيار ،و در يك
جمله كُل كارگران ايران ،در هر كجا كه بوديم،
قاطع و استوار دست از كار مى كشيديم ،چرخ
توليد را در نقطه نقطه ى دوزخ سرمايه دارى
متوقف مى ساختيم ،رود پُر خروش سودها و
سرمايه ها را يك سره خشك مى كرديم؛ اگر
چنين مى كرديم ،اگر از درون شوراهاى سرمايه
ستيز خود يك صدا اعﻼم مى كرديم كه هم اكنون
و بدون هيچ فوت وقت ،حتا بدون هيچ لحظه
مكث ،نه فقط حمله ى نيروهاى سركوب سرمايه
را متوقف مى سازيم ،بلكه كُل كارگران زندانى
را از زندان و شكنجه گاه آزاد مى كنيم! آن وقت
كُل نظام اختاپوسى سرمايه در يك چشم به هم
زدن تسليم مى گرديد ،خود را در كام طوفان
بُنيان كن پيكار ما زبون و مستاصل مى ديد ،به
تكاپو مى افتاد ،و در نهايت فروماندگى آماده ى
تسليم مى شد .اگر چنين مى كرديم ،دستاورد
مبارزه ى ما در اين حد محدود نمى ماند.
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