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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

اکيد سننساي و نسخه نویرجنبش کارگ  
                 

 ١٣٨٧م دیچهار شنبهچهار                                                                                            ی هماهنگتهيکم
  

       
. ارسال داشته است» سالم دموکرات« نيشکر هفت تپه نامه ای برای سايت اينترنتی  يکی از فعاالن کارگری شرکت

نکات را بعينه از متن  ما قبل از هر چيز اين. نامه حاوی برخی نکات آموزنده برای توده های طبقه کارگر است اين

جنبه های آموزشی برخی از آن ها نظر می  پس از آن به طور مختصر به.تخراج و نقل می کنيم نامه مذکور اس

   :دوست فعال کارگری می نويسد. اندازيم

هم حفظ اتحاد و همبستگی  من و همکارانم يک مسئله برايمان مهم بود آنهمان آغاز اعتراض و اعتصاب از ... « 

و تقويت  در همان آغاز اعتصاب و اعتراض برای حفظ. رگران منطقههمبستگی ما با ديگر کا کارگران شرکت و

و در اين جلسات همسران و  همبستگی کارگران شرکت تصميم گرفته شد درهفته يک روز جلسه عمومی داشته باشيم

به . داشته باشند  ها حضور فعال ريزی ها و برنامه گيری فرزندان بزرگتر خانواده ها نيز شرکت کنند و در تصميم

بدانند که همگی متعلق به يک طبقه هستيم و سرنوشت همه ما به  کار باعث می شد که خانواده ما کارگران نظر ما اين

 تک تک آنها در برنامه ريزی ها و سهيم شدن تصميم گيری ضمن با حضور خانواده ها در در. هم گره خورده است 

چون  .دشواری که پيش رو داريم آمادگی پيدا می کنندسخت و  ها برای شرايط آن ها و گرفتن تصميمات اساسی،

صف ما يکپارچه تر ميشود و حضور خانواده ها در کنارمان اتحاد و  ممکن است اعتصاب طوالنی شود همچنين

  ».... تقويت می کند همبستگی کارگران را

 ن اين مسئله که کارگران قراردادیبين ما کارگران دو دستگی ايجاد کنند و فهماند در ضمن برای آنکه نتوانند..... « 

تصميم گرفتيم از اخراج همسرنوشت با ما هستند و اگر امروز آنان را بتوانند اخراج کنند فردا نوبت ما است، 

  »....کارگران قرار دادی جلو گيری کنيم

تالفی بين ما کارگران بدون دخالت ديگران تصميم می گرفتيم هيچ اخ که خود ما روزیدر تمام طول اعتصاب تا « 

و تالش همه ما اين بود که در درجه اول کارگران منطقه . داشتند  ها شرکت در تصميم گيری نبود و در جلسات همه

بودند  شرکت نيشکر باشند و در اعتراضات و تجمعات ما مقابل ادارجاتی که مسئولين در انجا نيز در کنار کارگران

کارگران منطقه با صدور اطالعيه  و. رگران ديگر شرکت ها حضور داشتند در چند مورد نيز کا. ما را همراهی کنند 

  »......از ما حمايت کردند

اعتراض و تکرار اعتصاب ، ديگران نيز از دور و نزديک در مسائل ما دخيل شدند و  متاسفانه با طوالنی شدن.... « 

شد و با تشکيل سنديکا  بحث سنديکا و غيره مطرحبا دخالت ديگران . آنان به عنوان کمک به ما وارد ميدان شدند  همه

کارگران شرکت و حفظ ارتباط با ديگر کارگران منطقه  و انتخاب نمايندگان ما تالش کرديم تنها در حفظ اتحاد خود

  » ......کوشش کنيم
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مک به خود غيرمسئوالنه و تخريبی کسانی که به اسم کمک به کارگران ، اما در اصل ک در مورد برخوردهای.... « 

 آن های کاذبی کسب کنند، زمان چنين هويت قضيه شدند می گويم چنين کسانی که سعی می کنند برای خود اين وارد

اخير  در مورد کار اينان کافی است کميت و کيفيت مبارزات و اعتراضات. بی آبرو خواهد ساخت ها را افشا و 

سرکوب نسبت به نمايندگان و  ذشته بگير و ببند و زندان وتازه سال گ. کارگران را با سال گذشته مقايسه کنيد 

نتيجه ای جز عقيم کردن مبارزات کارگران در اين منطقه  در اصل تالش اينگونه افراد. کارگران خيلی شديد تر بود 

  »....نداشته است 

ايشان حتی با صراحت و . تپه مشروح تر از چيزی است که ما در اين جا نقل کرديم نامه فعال کارگری نيشکر هفت

سنديکا بر مبارزات  هيچ پرده پوشی از محافل و فرقه های دست اندرکار برای تحميل سنديکاليسم و پديده بدون

آنچه . ضوع سخن ماستطبعًا نه مسأله ما و نه مو موضوعی که پرداختن به آن. کارگران نيشکر هفت تپه نام می برند

نوشته اين دوست مورد توجه است نه نقش اين و آن فرقه بلکه پاره ای  در اين جا و در جريان نقل بخش هائی از

 مبارزه طبقاتی توده های کارگر و هويت بارز سرمايه ستيزی خودجوش جنبش و مهم مربوط به واقعيت های اساسی

اساس گفته ايشان چند مؤلفه  بر. ل کارگری نيشکر هفت تپه موج می زندچيزی که در بند بند نامه فعا. کارگری است

چگونگی رتق و فتق و پيشبرد و سازماندهی مبارزاتشان  بسيار مهم و تعيين کننده شالوده کار توده های کارگر در

گر، حمايت همسرنوشتان و همزنجيران کارگر در کارخانه ها و مراکز کار دي حفظ همبستگی، جلب. بوده است

مشارکت آن ها  وسيع زنان و فرزندان خانواده های کارگران در جلسات مشاوره و تصميم گيری با هدف دخالت دادن

سرکوب مبارزات، ايجاد وحدت آهنين  در مبارزه و آماده شدن آنان برای قبول تمامی عوارض و عواقب ناشی از

ترده تر و خالق تر و آگاهانه تر همه کارگران در هر چه گس ميان کارگران دائمی و قراردادی، تالش برای دخالت

راهکارهای استمرار مبارزات، بذل حداکثر مساعی برای حفظ صفوف مشترک و متحد  برنامه ريزی ها و اتخاذ

دولت سرمايه داری  کارگران با صاحبان سرمايه،. نکات مشابه ديگر در زمره اين مؤلفه های اساسی بوده اند پيکار و

بکارگيری مؤلفه ها و اصول و پرنسيپ های باال را  م با نظام بردگی مزدی در حال پيکار بوده اند وو در يک کال

   .پيروزی رساندن اين پيکار می ديده اند شروط الزم تدارک و توسعه و به

همه چيز به درستی و با حصول نتايج ممکن به پيش می رفته است، اما فاجعه از  دوست کارگر ادامه می دهد که

داری کارگران  آغاز می گردد که اصحاب فرقه ها در جستجوی منافع محقر سکتی، حريم جنبش ضد سرمايه زمانی

. مبارزات کارگران هفت تپه نيست توضيح واضحات است که سخن از داخل و خارج. را آماج دخالت خود می سازند

مشکل . عی از بيخ و بن طبقاتی استفيزيکی که موضو داخل و خارج برای جنبش کارگری نه مقوله ای مکانی و

پندارند، مشکل انفصال فيزيکی يا محدوديت های اضطراری ناشی از وجود  فرقه ها برخالف آنچه خودشان می

نابودساز  ديکتاتوری هار سرمايه واقعيتی مخوف، رعب آور و. عريان پليسی سرمايه داری نيست ديکتاتوری هار و

. جاری توده های کارگر در جريان است ر کجا و سهمگين تر از همه جا عليه جنبشاست اما اين ديکتاتوری بيش از ه

طبقاتی است، فرقه ها بقايای مضمحل جنبش های اقشار  انفصال فرقه ها از جنبش کارگری يک انفصال واقعی

 تحميل خويش اليه هائی از طبقه سرمايه دارند که صدر و ذيل رسالت آنان در غيرکارگری و به بيان دقيق تر جنبش

شکل موجود  کارگری، تالش برای تبديل اين جنبش به تسمه نقاله قدرت گيری خود و سرانجام جايگزينی بر جنبش
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رفرميسم چپ با سنديکاليسم پديده  فرقه های طيف. نظام بردگی مزدی با نوع دولتی سرمايه داری خالصه می گردد

اين هدف به سوی کارگران خيز بر می دارند و درست به همين  بااينان صرفًا . های الزم و ملزوم و مکمل يکديگرند

در همه . که پای می نهند دست به سالخی هر جنب و جوش ضد سرمايه داری می زنند دليل در هر کجای اين جنبش

 شورا يا مجمع عمومی به کار نسخه نويسی سنديکا می گردند و صد البته که در مواردی نام همين سنديکا را جا دست

های کارگر نباشد، بلکه کل مبارزه طبقاتی  می گذارند، ظرفی که به هر حال ظرف پيکار ضد سرمايه داری توده

به گورستان سازش با سرمايه حمل کند و در آنجا دفن سازد و يا تسمه  کارگران را يا در تابوت جنبش اتحاديه های

  .لتی گردانداين و آن فرقه و استقرار سرمايه داری دو نقاله قدرت يابی

هفت تپه دو سال تمام در سطحی بسيار گسترده و با کندوکاو هوشيارانه برای   نفری کارگران نيشکر۵٠٠٠جمعيت 

گفته دوست  مطالبات خويش بر سرمايه داران و دولت سرمايه داری مبارزه می کرده اند، آنان بر اساس تحميل

مکتبی و مسلکی اين يا آن نام را برای  نويسنده نامه، نه در تدارک ساختن سنديکا بوده اند و نه حرص و جوش گزينش

تالش، اتحاد، همدلی، همسنگری و همه وجوه جوشش آنان مبارزه عليه  بنياد. سازمانيابی پيکار متحد خود داشته اند

بر  آنان به حکم شرائط واقعی زندگی و. ر نظام سرمايه داری بوده استتحميل مطالبات خويش ب استثمار سرمايه و

همه کارها . جنگ بوده اند اقتضای هستی اجتماعی و طبقاتی خود به صورت بسيار طبيعی و خودجوش با سرمايه در

ی سرکوب و اعمال قهر يکی از هارترين ديکتاتور خوب پيش می رفته است و در عرض يک سال در زير فشار موج

اين نکته حائز حداکثر اهميت . نفری عليه سرمايه به راه انداخته اند ۵٠٠٠ اعتصاب عظيم ۵٠  های سرمايه داری

 سترگ طبقاتی ضد سرمايه داری در طول اين يک سال به صورت مدام توسط قوای قهر سرمايه است که اين خيزش

همه توده های کارگر  وز پيش زبانه می کشد،سرکوب می شود اما نه فقط از ميان نمی رود که هر روز بيش از ر

کند، سرمايه داران و دولت آن ها را دچار  شهر را بسيج می کند، حمايت کارگران مراکز ديگر کار را جلب می

ادامه دارد تا اينکه فرشته عذاب سرمايه در هيأت يا هيأت هائی ديگر از  اين وضع به همين سان. استيصال می سازد

 گيری فعالين کارگری برای نصب در ويترين نگ ساختن سنديکا از هر سوی ساز می گردد، گروگانآه راه می رسد،

قوای قهر و سرکوب و حمام  های فرقه ای يا حلق آويزی جنبش کارگری به دار دوم خرداد آغاز می شود، آنچه را که

سنديکا تشکيل می گردد و .  آورندمآبانه به جای می خون سرمايه وعده کرده بود، اينان با ترفندبافی اپوزيسون

   .چند صباحی پايان می يابد مبارزات کارگران عجالتًا و برای

هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری همواره و در همه جا بر طبيعت سرمايه ستيز  فعالين ضد سرمايه داری کميته

ما همه جا به . اند نوشته اند و گفتهخودجوش توده های کارگر تأکيد کرده اند، آنان در اين زمينه بسيار  مبارزه

سرمايه داری کارگران است که بايد با  صورت مشروح و مستدل توضيح داده ايم که همين جنبش خودانگيخته ضد

ببالد، آگاه شود، نقد راديکال، پراتيک و طبقاتی رابطه کار مزدی را  دخالت اندرونی فعالين آگاه و ضد سرمايه داری

روز خود  ، متشکل گردد، افق دار شود، لحظه به لحظه بر نظام سرمايه داری بشورد، مطالباتسازد هستی آگاه خود

سازد، رابطه توليد اضافه ارزش را  را بر اين نظام تحميل کند، سنگر پيکار ضد سرمايه داری خود را مستحکم تر

زه ضد سرمايه داری به چالش داری را در همه ميادين مبار هر چه وسيع تر دچار اختالل گرداند، دولت سرمايه

 فعالين ضد سرمايه داری در همان حال. آرد و بنياد کار مزدی را از جهان براندازد بکشد، قدرت سياسی را به چنگ
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انحراف کشاندن و  همراه با اين مباحث، در همه جا بر نقش مخرب سنديکاليسم و رفرميسم چپ فرقه باز در به

آنچه دوست فعال جنبش . فشرده اند فع ماندگارسازی نظام بردگی مزدی پایسالخی جنبش ضد سرمايه داری به ن

مو به مو سند تأييدی است بر  در نامه اش توضيح داده است  کارگران نيشکر هفت تپه به عنوان تجارب مستقيم خويش

  .فعالين ضد سرمايه داری جنبش کارگری طرح گرديده است همه مباحثی که از سوی
   

  یبرای ايجاد تشکل کارگرهماهنگی  کميته

  ١٣٨٧ دی ۴
www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com  

 


