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ه تپتفشکرهي اعتصاب کارگران نانيپا  

 
هشتاد وهفتتيرم هن )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم      
                                                                                                                            

  

جنگ و ستيزهای پراکنده با نيروی سرکوب   روز اعتصاب مداوم و۵٠چندين هزار کارگر نيشکر هفت تپه به دنبال 

 ماه، سرانجام ١۵  اعتصاب بزرگ در طول ١٣با پشت سر نهادن  سرمايه در وسعت شهر شوش و جاده های اطراف و

اعتصاب  البته شيوه دولت سرمايه در پايان دادن به. اعالم شده خويش به سر کار بازگشتند بدون دستيابی به مطالبات

د تفرقه اعتصاب را دور زد و برای ايجا کارگران بسيار حساب شده بود، به اين معنی که دولت درواقع رهبران واقعی

   .مذاکره شد و آنان را قانع کرد که به اعتصاب پايان دهند در ميان کارگران با بخشی از کارگران وارد

کارگران قراردادند و بدين وسيله ضمن معرفی   را درمقابل توده  کارگران مصمم به ادامه اعتصاب نيز اين کارگران

کردند که برای جلوگيری از تفرقه به سرکار بازمی گردند، اما برای نشان  آنان به عنوان عامالن پايان اعتصاب اعالم

صورت،  درغير اين.  بيست روز به کارفرما مهلت می دهند تا مطالبات کارگران را متحقق کند خود دادن حسن نيت

 صورت  که در وعده داده يعقوب شفيعی، مدير عامل شرکت، نيز به کارگران. اعتصاب را از سر خواهند گرفت

اعتصاب در طول هفته های آينده برای پرداخت  بازگشت کارگران به کار و خودداری آنان از تداوم مبارزه و

هر کس که سير حوادث روزهای اعتصاب و کل رخدادهای مبارزه . انديشيد دستمزدهای معوقه آنان چاره ای خواهد

اعتصاب و شروع   کارگران به پايان می يابد که تصميماين دو سال را دنبال کرده باشد به روشنی در کارگران در طول

بايد . قول و وعده های مديرعامل سرمايه ندارد مجدد کار هيچ ربطی به هيچ نوع باور يا اميدی از جانب آنان نسبت به

ی قرار تلخ مبارزه طبقاتی را به دور از هرنوع خيال بافی مورد تعمق و بازبين زمينی سخن گفت و واقعيات مادی بسيار

اعتصاب را نه در  و راز واقعی بازگشت کارگران به کار و تمکين آن ها به خواست کارفرما داير بر پايان رمز. داد

 ۵٠  بن بستی بايد جستجو کرد که کل جريان مبارزه اعتماد آنان به وعده شفيعی يا ساير مزدوران سرمايه بلکه دقيقًا در

ان شکست خوردند و آنان مجبور به تحمل اين شکست شدند، زيرا قادر به درهم کارگر .روز اخير را به بند کشيده بود

آن بود که  شرط اول درهم شکستن اين بن بست. بن بست بسيار جدی و سرنوشت ساز مبارزه خويش نشدند شکستن

د تبديل می به عمده ترين مطالبه خو کارگران رفع مشکل اصلی خود يعنی تعطيل کارخانه و از دست دادن کار خود را

بدون شک، مبارزه برای مطالباتی چون دريافت . جنگيدند کردند و در درجه نخست برای امنيت شغلی خويش می

چون شفيعی و زيودار و يا توقف پيگرد قضايی فعاالن اعتصاب و نظاير اين ها الزم  دستمزد معوقه و عزل مزدورانی

فرض کنيم . معنا می دهد بستر بقا و تداوم کار و توليد در کارخانهاما تحقق اين مطالبات بر . همچنان الزم است بود و

و کارگران بيکار شوند، تحقق اين مطالبات مشکل  وقتی خوِد کارخانه تعطيل شود. همه اين مطالبات هم متحقق شوند

شرط دوم در راستای همين حل مشکل اصلی و در ادامه مبارزه برای آن،  اصلی کارگران را چگونه حل خواهد کرد؟

های   توده .مبارزه کارگران هفت تپه ارتقای شکل مبارزه از سطوح پايين به سطوح باالتر بود درهم شکستن بن بست
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متعارف مبارزه را پشت سر   روز يا، بهتر بگوييم، در اين دوسال همه شکل های۵٠کارگر نيشکر هفت تپه در اين 

کارزار عليه صاحبان سرمايه و دولت آن ها را از محيط کارخانه  ميدان. آنان چرخ توليد و کار را متوقف کردند. نهادند

 از همزنجيران خويش برای حمايت از مبارزاتشان ياری. و جاده های اطراف گسترش دادند به خيابان های شهر شوش

و برای پيشبرد همه کارها را کردند  آن ها همه اين. طلبيدند و در اين راستا به موفقيت هايی هر چند محدود دست يافتند

اما واقعيت اين است که صرف انجام اين کارها و توسل به اين  .اين مراحل با استقامت و عزم راسخ به پيش رفتند

اين   همين نکته، يعنی ناکارآمدی.  کارساز نبود و راه به جايی نمی برد زيادی که داشتند، راهکارها با همه اهميت

شکل مبارزه فکر و ذهن و بصيرت  سالح ها بايد به عنوان اساسی ترين معضل پيشبردراهکارها و بی تأثير ماندن اين 

اعتصاب يکی از برنده ترين و کاراترين سالح های پيکار  .و قدرت چاره انديشی کارگران را به خود مشغول می کرد

 داليل بسيار معين و شفافشرايطی که سرمايه دار صاحب کارخانه و دولت سرمايه داری به  اما در. عليه سرمايه است

به پيروزی مبارزه اميدوار  توقف چرخ توليد را معضل حياتی خود نمی داند، نمی توان با ايستادگی در سنگر اعتصاب

. بندان ها و ساير شکل های مبارزه صدق می کند عين همين حکم در مورد جنگ و ستيزهای خيابانی، راه. ماند

همان نخستين روزهای شروع خود به زبان بی زبانی از کارگران می خواست  از روزه کارگران هفت تپه ۵٠اعتصاب 

خود را در  کارگران بايد نيروی پيکار. عبور کنند و ميدان جنگ را به محور ديگری منتقل نمايند که از اين مراحل

بر سر صرف مبارزه بحث . حياتی باشد جايی متمرکز می کردند که برای صاحبان سرمايه و دولت آن ها تهديد جدی و

دادن سرمايه داران و دولت آن ها در موقعيتی است که مجبور به  نکته مهم و گرهی قرار. و اعتراض و اعتصاب نيست

   .شوند و هيچ راهی برای فرار از قبول اين خواسته ها و انتظارات نداشته باشند قبول مطالبات کارگران

کارگر هفت تپه اعالم کرديم که تشکيل شورای  ب خطاب به توده هایدرست با توجه به چنين شرايطی بود که ما مرت

 تنها راه تداوم  برنامه ريزی کار و توليد توسط شورای ضدسرمايه داری ضدسرمايه داری، تصرف کارخانه و تدارک

ن بست ب توده های کارگر هفت تپه بدون توسل به اين راهکار و گزينش اين رويکرد در پس يک. است پيکار کارگران

تنها راه شکستن اين بن بست  تشکيل شورای ضدسرمايه داری و تصرف کارخانه. سنگين فرساينده دست و پا می زدند

عظيمی از حاصل کار و توليد خويش را از دست سرمايه  توسل به اين راهکار متضمن اين بود که کارگران بخش. بود

 ران و دولت آن ها بودند که بايد برای بيرون راندن کارگران ازآنگاه اين سرمايه دا داران و دولت خارج می ساختند و

جاری ميان کارگران و  با وقوع اين حادثه، جنگ و ستيز. قلمرو آنچه که تصرف کرده بودند لشکرکشی می کردند

کارخانه را دردست می گرفتند و از همه  کارگران. سرمايه از حالت ابتدايی خود به طور کامل خارج می شد

. ادامه تصرف کارخانه و برنامه ريزی و اداره توليد کمک می خواستند جيران خود در ايران و سراسر جهان برایهمزن

 راستا محتوای کيفرخواست خود عليه سرمايه و مضمون کمک خواهی و طلب پشتيبانی خويش از آنان در همين

بايد کل مصالح و نيازهای  ار می کردند کهبه دولت اخط. همزنجيران کارگرشان را به مدار جديدی منتقل می کردند

دهد و از بخش های مختلف طبقه خود می خواستند که از  ادامه کار کارخانه را به صورت رايگان در اختيار آنان قرار

 .مبارزه، سرمايه داران و دولت آن ها را برای قبول اين مطالبات زير فشار قرار دهند طريق اعتصاب و ساير اشکال

ابتکارعمل يک جنگ گسترده  هفت تپه در صورتی که چنين می کردند و اين رويکرد را برمی گزيدند عمًالکارگران 

آنان از اين طريق نيروی پيکار طبقاتی خود را . گرفتند مستمر و بسيار افق دار عليه سرمايه داری را به دست می
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 ت متمرکز می کردند و سنگر مقاومت خود را بهبيشترين فشار را بر سرمايه وارد می ساخ درست در همان نقطه ای که

اين کار را نکردند و قادر به  کارگران.  تبديل می کردند  تريبون فراخوان همه کارگران به ميدان وسيع مبارزه طبقاتی

بازگشت آن ها به کار يا درواقع تحمل شکست در اينجا قرار  رمز و راز واقعی. شکستن بن بست مبارزه خود نشدند

طريق ايجاد شورا برای تصرف کارخانه هيچ  برای متمرکز کردن مبارزه عليه سرمايه از  البته حتی اکنون نيز.دارد

به احتمال بسيار زياد  .اکنون کارگران برای تحقق مطالبات خود بيست روز به کارفرما مهلت داده اند. نشده است دير

برآورده نخواهد شد و کارگران ناچار به از  اين مدتحتی در خوش بينانه ترين حالت، همه مطالبات کارگران در 

در اين صورت، کاری که بايد صورت گيرد جلوگيری از . خواهند شد سرگيری اعتصاب و شکل های ديگر مبارزه

  روزه برای تبديل گذشته به۵٠ميسر نخواهد شد مگر با درس گيری از تجربه اين اعتصاب  تکرار شکست است، و اين

ضرورت درهم شکستن بن بست   به نظر ما، درسی که کارگران از اين تجربه خواهند گرفت چيزی جز  .هچراغ راه آيند

  .کارخانه از طريق شورای کارگران نخواهد بود مبارزه و ارتقای آن به سطح باالتر برای تصرف و اداره

  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
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