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  چهارم و سوم، دوماول،  يادداشت -مبارزه هفت تپه 
  

                ماه هشتاد و شش نباآ مارچه                                                                        بهمن شفيق                    

  
 

   يادداشت چهارم-درنگ جايز نيست : مبارزه هفت تپه
 

 مشکالتشان پايان وجه هيچ به تپه هفت کارگران پيروزی "در يادداشت قبلی نوشتيم که . است شروع شدهگريزجنگ و

 بيکار است شده کارگران مقابل در نشينی عقب خفت به ناچار امروز که کسی .راهند در مشکالت بزرگترين .نيست

 که ديد خواهند تپه هفت نيشکر کارگران .راهند در هنوز ها خرابکاری و آزارها ها، توطئه ها، حيله .نشست نخواهد

 رشوه گرفت، خواهد کار به مکر آورد، خواهد يورش .داد نخواهد جديد قوايی توازن به تن سادگی به طبقاتی دشمن

 مستقل ای توده تشکل دومين ايجاد مانع تا کرد خواهد بتواند آنچه هر خالصه و کرد خواهد سرکوب داد، خواهد

. فعال و تا لحظه نوشته شدن سطور حاضر، فريدون نيکوفر دو بار دستگير و آزاد شده است." شود ايران کارگران

انتظار آن اما دور از واقع که نيست هيچ، بسيار . اند اب هفت تپه نرفتهتر اعتص هنوز سراغ ساير فعالين شناخته شده

تا همين جا شواهد حکايت از ادامه همان استراتژی تحميل جنگ فرسايشی به فعالين جنبش . محتمل نيز هست

. ه استکارگری را دارد که در مورد سنديکای واحد با پيگيری تمام اجرا شده و ضربات سنگينی را بر آن وارد کرد

اتفاق جديدی که در اين ميان افتاده . است عين همين استراتژی در مورد فعالين جنبش کارگری در سقز نيز اجرا شده

کند که آيا تاکتيک جنگ فرسايشی   است، اقدام به ترور مجيد حميدی در سنندج بود که با خود اين سوال را طرح می

شن خواهد داد؟ آيا ترور حميدی را بايد به مثابه اعالم جنگ جای خود را به تاکتيک ترور و سرکوب آشکار و خ

جانبه رژيم به جنبش کارگری تلقی کرد؟ يا اين ترور اقدامی منفرد بر بستر همان تاکتيک پيشين و به مثابه   همه

مکمل آن خواهد بود؟ روشن است که پاسخ متفاوت به اين سوال به نتايج متفاوتی در پراتيک فعالين جنبش نيز 

  .خواهد انجاميد

چنين . توان به عنوان تغيير تاکتيک کامل رژيم تعبير کرد  شواهد حاکی از آنند که اقدام به ترور حميدی را هنوز نمی

از جمله اين نشانه ها بايد به تغيير روش در . تغييير تاکتيکی اوال بايد نشانه های ديگری نيز از خود بروز دهد

جمهوری اسالمی يک ديکتاتوری کالسيک نوع . لين جنبش کارگری اشاره کردبرخورد تبليغاتی و سياسی به فعا

 و گواتمااليی نيست که در آن دستجات ترور دست راستی به ترور فعالين دست چپی بپردازند و سران iکلمبيايی

نظام سياسی . باشند" دستجات شبه نظامی راست و چپ"حکومتی در همان حال مدعی بيطرفی در مبارزه ميان 

جمهوری اسالمی ايدئولوژيک تر از آن است که بتواند در چهره غير ايدئولوژيک حافظ منافع همه جامعه ظاهر 

تاريخ اين نظام نشان داده است که هر موج يورش اراذل و اوباش رژيم به نيروها و جنبشهای آزاديخواهانه از . شود

ی از رژيم برخوردار بوده است که در مقام توجيه گر های قدرتمند  حمايتهای ايدئولوژيک و سياسی فعال الاقل جناح
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 سياسی برای -رژيم به اين بسيج ايدئولوژيک . اند برآمده" واکنشهای بچه مسلمانهای مؤمن"اين جنايات تحت عنوان 

توجيه پايه های خود نياز داشته است و همين نيز فرق اين رژيم با کشورهايی از قبيل گواتماال است که جوخه های 

جانيان مزدور رژيم در ايران فقط پول بگير نيستند، . شود  رگ در آن فقط از مزدوران پول بگير تشکيل میم

 سياسی ائمه جمعه و علمای اعظام از اين -و همين نيز حمايت ايدئولوژيک ". بچه مسلمان"نيز هستند و " مؤمن"

ييری در تبليغات رژيمی ها واقع نشده در حال حاضر هنوز چنين تغ. کند  دسته های بگير و بکش را ضروری می

توان به عنوان تغيير سياست کامل رژيم   است و همين نيز شاهدی است بر اين که عمليات ترور سنندج را هنوز نمی

  .در برخورد به جنبش کارگری قلمداد کرد

ت دانشجويان تظاهرا. دوم اين که در همين فاصله در عين حال تظاهرات دانشجويی نيز به وقوع پيوسته است

تکنيک با سرکوب خشن مواجه نشد و در مورد دانشجويان نيز همان سياست جنگ فرسايشی متمرکز بر فعالين  پلی

مضاف بر اين که سياست تبليغاتی رژيم در مورد اسانلو و مددی و صالحی نيز . اصلی اين جنبش دنبال شده است

ارائه تصويری مناسب از خود به عنوان زندانبانانی عالقمند تغيير نکرده است و مقامات رژيم در عين حال تالش به 

هر چقدر هم که اين بازی . به سرنوشت زندانی خود نيز دارند که نگران وضع چشم اسانلو و کليه صالحی هم هستند

  .فريب مشمئز کننده باشد، از نقطه نظر بررسی تاکتيکهای مبارزاتی حائز اهميت است

.  که رژيم هنوز يورش همه جانبه به جنبش کارگری را در دستور کار نگذاشته استبر اين اساس به نظر ميرسد

امکان آن کامال وجود دارد که تاکتيک فرسايشی تاکنونی با ترورهای موردی به عنوان يک جزء مکمل آن ادامه 

اب فعالين کارگری و در چنين حالت محتملی دامنه و ابعاد ترور مستقيم محدود خواهد ماند و با هدف ارع. داده شود

اين امر . بستر عمومی فعاليت و مبارزه اما الاقل در آينده نزديک تغيير نخواهد کرد. به طور گزيده انجام خواهد شد

بها دادن بيش از حد بدان اما ميتواند خود به عنوان . کند البته هشياری بيشتر فعالين جنبش کارگری را ضروری می

ای و  راه ايجاد تشکلهای توده. و عمال به تحقق هدف ايجاد رعب رژيم ياری رساندعاملی کند کننده عمل نموده 

فعاليت علنی هنوز باز است و از اين فرصت بايد نهايت استفاده را به عمل آورد و کارگران هفت تپه امروز مساعد 

  .ترين بخش طبقه کارگر برای استفاده از اين فرصتند

يابد که   اين پيروزی به ويژه از آن رو اهميت بيشتری می. عی مهم دست يافتمبارزه هفت تپه به يک پيروزی مقط

آگاهترين کارگران هفت تپه به درک . ارتقاء سطح مبارزه تا حد تشکل يابی را نيز با خود به ارمغان آورده است

ز کارگران امرو. اند و اين گامی بزرگ برای جنبش کارگری ايران است  ضرورت ايجاد سنديکای خود دست يافته

اوال آنها مبارزه . هفت تپه در موقعيتی به مراتب مساعدتر از ساير کارگران برای ايجاد تشکيالت خود قرار دارند

های  تواند مادر پيروزی  اگر شکست مادر درسها است، پيروزی می. اند  ای را پشت سر گذاشته  پيروزمندانه

اند،  اند و برای پيروزی نيز بهای سنگينی نپرداخته  ر گذاشتهکسانی که نبردی را پيروزمندانه پشت س. بزرگتر باشد

آگاهی به نيروی خود و اعتماد به همرزمان . گيرند به مراتب با اطمينانی بيش از آغاز نبرد درکنار يکديگر قرار می

 جمع نيروی چنين کسانی به مراتب بيش از. انجامد  در ميان پيروزمندان يک نبرد به وضعيتی کامال متفاوت می

کند بيش از هرچيز ديناميسم درونی رابطه بين  آنچه در ميان آنان تغيير می. جبری نيروی فرد فرد آنان است

  . کند مبارزان است و همين نيز نيروی آنان را دوچندان می
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ه مبارز. دوم اين که کارگران هفت تپه از نظر اخالقی و سياسی نيز در موقعيتی برتر از خصم مقابل قرار دارند

در يک سوی اين مبارزه کارگران . کارگران هفت تپه برای افکار عمومی چيزی بيش از مبارزه کار و سرمايه است

اين تصوير افکار عمومی از مبارزه هفت تپه است و چه کسی است ". مافيای شکر"قرار دارند و در سوی ديگر آن 

اسالمی بيزار نباشد؟ طرفه اين که از قضا پای که از هر چه مافيای دولتی و وقفی و کوفت و زهرماری جمهوری 

حال . دولتی  در اين ميان گير است که خود با شعار مبارزه با مافيای اقتصادی رقيب را از ميدان به در کرده است

اين يک برتری جدی اخالقی و . خود او در مقام پادوی مافيای شکر در مقابل کارگران هفت تپه قرار گرفته است

  .کند  همين نيز به عنوان عاملی مؤثر در تسهيل کار نيشکرکاران نقش ايفا می.  کارگران هفت تپه استسياسی برای

سوم اين که تغييرات انجام شده در مديريت مجتمع نيشکر هفت تپه و مديريت سياسی منطقه به معنای در هم ريختن 

البته . ی ارتش متخاصم در يک جنگ استاين به معنای درهم ريختن ستاد فرمانده. آرايش سياسی طرف مقابل است

. سازمان نظامی طرف مقابل کماکان پا برجاست و هر لحظه از توان وارد کردن ضربات سنگين برخوردار است

اين را ماجرای . اما وارد کردن چنين ضرباتی بدون يک نقشه جنگی روشن چه بسا به ضرر خود آن نيرو تمام شود

اگر دولتيان از آرايش منظمی برخوردار بودند، چه بسا چنين عجوالنه دست . دهد یدو بار دستگيری نيکوفر نشان م

مگر نه اين که دو بار عقب . زدند تا با تهديد کارگران ناچار به عقب نشينی فوری شوند به دستگيری نيکوفر نمی

درازمدت نخواهد بود و هايی کوتاه به معنای تقويت صف کارگران بود؟ به هر رو اين وضع  نشينی آن هم در فاصله

اما مادام که اين . ارگانهای سياسی و اداری طرف حساب کارگران هفت تپه آرايش الزم را به خود خواهند داد

صورت نگرفته است، آنها از نقشه های فکر شده برای برخورد با کارگران برخوردار نيستند و اين عاملی است که 

  . کرددر کوتاه مدت به نفع کارگران عمل خواهد

. و سرانجام چهارم اين که تمام نيروی پيشروترين بخشهای جامعه امروز پشت کارگران هفت تپه قرار گرفته است

اند که قصد ايجاد سنديکای خود را دارند و امروز سنديکا از اعتباری به مراتب بيشتر  کارگران هفت تپه اعالم کرده

لين چپ و سوسياليست در جنبش کارگری و جنبشهای ترقيخواهانه از سه سال قبل هم نزد کارگران و هم نزد همه فعا

اگر سنديکا سه سال قبل نزد بسياری از فعالين سوسياليست و چپ برانگيزاننده سوءظن . اجتماعی برخوردار است

طلبانه و رفرميستی بود، اگر سنديکا تا سه سال   های سازش با نظام حاکم و درغلطيدن به مجاری بازيهای اصالح

شد و به اين  بل نزد جنبشهای اجتماعی پيشرو غيرکارگری به مثابه امری صنفی گريز از مبارزه سياسی تلقی میق

. اعتبار مورد حمايت چندانی نبود، امروز و به يمن مبارزات کارگران واحد، سنديکا چيزی است بيش از اينها

آری سنديکا . عين اعالم صنفی بودن آن شودامروز کمتر کسی ميتواند منکر عمق سياسی بودن خواست سنديکا در 

تشکل صنفی کارگران است اما در روند مبارزه طبقاتی در سه سال گذشته در همين تشکل صنفی بيش از هر چيز 

در عهد حکومت هپروتی منتظران ظهور مهدی عج و رئيس جمهور . استقالل آن از قدرت حاکم برجسته شده است

معنايی جز برافراشتن پرچم " غربی"عالم تعلق خاطر به سنديکای اينجهانی و ايضا با هاله نورانی بر گرد سر، ا

امروز ديگر بر هر کسی که حسن نيت داشته باشد . ، پرچم آينده در مقابل گذشته ندارد"شهادت"زندگی در مقابل 

بل سياست حاکم و تن بيش از هر چيز نشانه مقاومت آنان در مقا" سياست"معلوم شده است که گريز سنديکائيان از 

دقيقا . آورد است که حتی حريم خصوصی انسانها را ملک طلق سياسی خود به حساب می ندادن به انقياد نظامی بوده
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 - و در عين حال عاقلی -همين تن ندادن به انقياد است که امروز احترام به سنديکا را در هر انسان شرافتمند 

  . برانگيخته است

در اين ترديدی . اند بر مساعد بودن اوضاع برای تشکيل سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه یهمه اين شواهد تاکيد

حتی اگر همه عوامل مؤثر در ايجاد اين . مسأله اساسی اما اين است که اين فرصت مساعد دائمی نخواهد بود. نيست

جه اول به معنای عدم استفاده از موقعيت به نفع کارگران بمانند، نفس به درازا کشيدن روند ايجاد سنديکا در در

آيا از اين فرصت مساعد استفاده خواهد شد؟ پاسخ به اين سوال به هيچ وجه . روحيه و شور مبارزاتی موجود است

ضرورتا مثبت نيست و به اين گره خورده است که آيا کارگران با گامهای سنجيده و با شتاب الزم به مصافهای پيش 

و يا اين که با اشتباهات احتمالی فرصت موجود را از دست خواهند داد؟ کارگران هفت رويشان پاسخ خواهند گفت 

  چگونه؟. توانند بيش از دشمن به خود ضربه وارد کنند  اند که خودشان می ای قرار گرفته  تپه در نقطه

باهی خواهد بود اين اشت. نخست و قبل از هر چيز با تصور اين که شرايط  مساعد امروز شرايطی دائمی خواهند بود

ديدگاهی که . سنگين و موجب آن خواهد شد که همه ظرايف مبارزه عملی و لحظات حساس مبارزه ناديده گرفته شود

همه افت و خيزهای مبارزه و تحوالت درونی اردوهای مقابل هم در اين مبارزه را ناديده گرفته و در مقابل تحليل 

چنين ديدگاهی مبارزه جاری . اند به چنين ارزيابی اشتباهی منجر شودتو  نشاند، می کلی دو طرف را به جای آن می

تقليل داده و از اين تقابل نيز به نتايج " دار طبقه سرمايه"در مقابل " طبقه کارگر"و واقعی را به تقابل عمومی 

است که طبقه ناحق و کافی " دار طبقه سرمايه"بر حق است و " طبقه کارگر"در چنين ديدگاهی . رسد مبارزاتی می

مگر نه اين که کارگران سازندگان تاريخ و گردانندگان . کارگر عزم به برچيدن ناحق کند تا همه چيز روبراه شود

اند که سرنوشت  اند و تصميم گرفته اند؟ بر اساس چنين درکی کارگران هفت تپه عزم خود را اعالم کرده جامعه

از اين نقطه به بعد ديگر مانع چندانی در مقابل . افی استخود را به دست صاحبان سرمايه نسپرند و همين ک

نشاند و گرايش تاريخی را به جای روند  اين ساده نگری بستر مبارزه را به جای خود مبارزه می. کارگران نيست

. نگری است فراموش کردن همه عوامل مؤثر در پيشبرد يک مبارزه نتيجه بالواسطه اين ساده. واقعی لحظه حاضر

نتيجه هر نبردی در درجه اول به . کند  بارزه واقعی آن حقانيت تاريخی نيست که نقش تعيين کننده ايفا میدر م

عواملی ديگر بستگی دارد که نه در چهارچوب مقوالت حقانيت و غيرحقانيت بلکه در چهارچوب قوانين مبارزه 

ده است که اتفاقا فاقد حقانيت تاريخی بودند تاريخ بشر تاکنون اساسا حاکی از پيروزی نيروهايی بو. گيرند  قرار می

آنچه . جهان سراسر طبقاتی امروز خود بهترين گواه اين امر است. اما از امکانات پيروز شدن برخوردار بودند

ای، بلکه عوامل مؤثر در همان لحظه  زنند نه عوامل پايه  شکستها و پيروزی ها در هر نبرد معينی را رقم می

دگی طرفين، ابزارهای نبرد، نشاط يا فرسودگی صفوف مبارزان، زمينه های عمومی عمل ميزان آما. نبردند

مبارزاتی، تأمين خطوط تدارکاتی مناسب، درايت و هشياری رهبران مبارزه، شناخت دقيق لحظه پيشروی و لحظه 

 نبرد را رقم عقب نشينی، خدعه، مکر و فريب طرف مقابل و بسياری ديگر از اين نوع عواملند که سرنوشت يک

توانند تغيير يافته و کل آرايش صحنه  اند متغير که در کوتاهترين مدت می  زنند و همه اين عوامل نيز عواملی  می

آنچه امروز به ايجاد شرايط . برای کارگران هفت تپه هم وضع دقيقا همين است. نبرد را دستخوش دگرگونی کنند

استفاده از اين شرايط مساعد تنها در . ه هيچ وجه دائمی نخواهد بودمساعد برای کارگران هفت تپه منجر شده است ب
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پس از اين زمان معين، مؤلفه های نبرد عوض خواهند شد و نياز به . کريدور زمانی معينی امکانپذير خواهد بود

تپه به اين بر اين اساس نقطه بعدی را نخست اين رقم خواهد زد که آيا کارگران هفت . بررسی مجدد آنها خواهد بود

هر چه بيشتر از اعتصاب پيروزمند . کند ويژگی واقف خواهند بود يا نه؟ زمان در اين مبارزه نقشی کليدی ايفا می

بگذرد، شور مبارزاتی و آمادگی کارگران برای دست زدن به عمل کاهش پيدا خواهد کرد و طرف مقابل نيز 

عدم تشخيص اين . اش خواهد داشت ی صفوف جنگیفرصت بيشتری برای ليس زدن به زخمهای خويش و باز ساز

بدون ترديد طرف مقابل تالش خواهد کرد که در . تواند ضربات سنگينی به مبارزه کارگران وارد کند روند می

و " هنوز مديريت جديد همه پرونده ها را مطالعه نکرده است"مواجهه با کارگران با تمهيداتی از اين دست که 

همه اينها . و غيره برای خود زمان بخرد" است ت دولتی با فرماندار و مديريت تشکيل نشدههنوز جلسه فالن هيأ"

گره زدن اقدامات الزم برای . تمهيدات طرف مقابل برای يافتن زمان الزم برای تجديد آرايش صفوف خود است

است مديريت جديد آرايش صفوف خود به اقدامات طرف مقابل و قرار گرفتن در موضع انتظار برای اين که سي

  .روشن شود، اقدامی خواهد بود به شدت اشتباه

دوم و با فرض تشخيص اهميت عامل زمان، پاسخ روشن و بدون ابهام به اين سوال از اهميتی اساسی برخوردار 

است که مهم ترين هدف لحظه کنونی چيست؟ به بيان ديگر کدام اهداف در لحظه کنونی از اهميت اساسی برخودار 

ند؟ تمرکز نيرو بر هدف اصلی نتيجه بالواسطه پاسخ روشن به اين سوال، و پراکندگی و اتالف نيرو در جبهه نيست

برای تشخيص خود هدف نيز قبل از هرچيز . ناپذير ابهام در تشخيص اين هدف است  های متعدد نتيجه اجتناب

. اند   هدف فوری خود اعالم کردهکارگران هفت تپه اعالم سنديکا را. تشخيص درست موقعيت فعلی ضروری است

. يافتن دليل اين امر نيز چندان دشوار نيست. اند آنها به درستی از تثبيت دستاوردهای تاکنونی حرفی به ميان نياورده

در واقع هنوز هيچ يک از . اهميت پيروزی کارگران در به دست آوردن نتايج مطالباتی درازمدت و پايدار نبود

اهميت اين پيروزی در . گران تحقق نيافته است و آينده برای آنان سراسر پر از ابهام استمطالبات درازمدت کار

ای بود که در زمره مطالبات کارگران قرار نداشت، بلکه حق   عقب نشاندن طرف مقابل و کسب حقوق پرداخت نشده

دار به انجام تعهدات پيشين خود آنها هيچ چيز جديدی را به طرف مقابل تحميل نکردند، او را وا. ضايع شده آنان بود

طرف . و اين از نظر مطالباتی هيچ دستاوردی نيست. داد موجود تن دهد کارفرما ناچار شد به همان قرار. نمودند

بر . هيچ صحبتی از آينده در ميان نيست. مقابل تازه وادار شده است که به قراردادهای منعقد در گذشته پايبند بماند

برای تأمين مطالبات . تواند در ميان باشد  ويه هيچ صحبتی هم از تثبيت دستاوردهای تاکنونی نمیاين اساس از اين زا

ای طوالنی پيش روی  کارگران هفت تپه است و دقيقا با عطف توجه به همين راه  ای خويش هنوز مبارزه پايه

يين کننده کارگران نه در تحميل دستاورد تع. يابد چندان می سخت است که اعالم عزم به ايجاد سنديکا اهميتی دو

به عبارتی ديگر هدف . شان است  مطالبات درازمدت خويش، بلکه در درک ضرورت ارتقاء سازمان مبارزاتی

تواند چيزی جز آماده شدن برای نبرد بعدی باشد و برای نبرد دشوارتر بعدی  بالواسطه کارگران هفت تپه نمی

اند و نشان دادند که هدف  تپه اين آرايش را در سنديکا يافتهکارگران هفت . سازمانی کارآتر الزم است

بر خالف مبارزه نظامی که . با اين همه اين هنوز همه کار نيست. اند اشان را به روشنی تشخيص داده  بالواسطه

گاهی هدف در آن يک نقطه جغرافيايی روشن، يک تپه، يک پل يا يک خاکريز است و به روشنی قابل تشخيص، در 
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در اينجا صحبت بر سر . تواند به هدفی دست نيافتنی تبديل شود رزه طبقاتی گاهی همان هدف روشن نيز میمبا

توان با دقتی رياضی   گاه نمی ايجاد يک مکانيسم اجتماعی است و در يک مکانيسم اجتماعی دربرگيرنده انسانها هيچ

 است که بايد تبيين شود و هر انسانی با تبيين در اينجا اين رابطه بين خود انسانها. مشخصات هدف را توضيح داد

نهايتا هدف چيزی نيست جز بازتعريف . شود  خود از اين رابطه است که وارد عمل مشترک با انسانهای ديگر می

و در . مناسبات خود انسانهای درگير در اين عمل مشترک بين خود از يک سو و بين خود و ديگران از سويی ديگر

کارگران هفت تپه . تواند به سر منشأ ابهامات جديد منجر شود احت اوليه در اعالم هدف میاينجاست که آن صر

ای را در دست گرفتند که کارگران  آنها پاسخ آماده. اند سنديکا را به داليل کامال قابل فهم هدف خود اعالم کرده

اده بودند که اين پاسخ در شرايط امروز واحد قبال به جنبش کارگری ارائه کرده بودند و با مبارزه پيگيرشان نشان د

شود که سنديکا  اما بالفاصله اين سوال طرح می. تا اينجا قضيه روشن است. متضمن استقالل طبقاتی کارگران است

چيست؟ اگر قرار است سنديکا سازمان مبارزاتی کارگران باشد، کدام ضوابط و کدام روابط بر آن حاکم خواهند بود؟ 

 در آن چگونه تعريف خواهد شد و دهها سوال ديگر از اين دست که پاسخ به همه آنها الزاما از مناسبات کارگران

تواند   آنچه قرار است تأمين کننده وحدت بيشتر کارگران باشد، می. سوی همه دست اندرکاران يکسان نخواهد بود

العاده  ن اين هدف اهميتی فوقبر همين اساس نيز روشنی و صراحت در تبيي. خود به عاملی از تشتت تبديل شود

  . يابد  می

راه اول حرکت از تعاريف رايج برای سنديکا و . توان از دو راه به سمت روشن شدن اين هدف حرکت کرد  می

بحث و بررسی مسائلی از قبيل برنامه و اساسنامه برای روشن شدن اين هدف و انطباق موقعيت کنونی کارگران با 

 حرکت از موقعيت کنونی خود کارگران، ضرورتهای لحظه کنونی و انطباق دادن آن اين مفاهيم است و راه دوم

سنديکا، حزب و يا هر سازمان مبارزاتی . انتخاب راه اول خطايی است سنگين. مفاهيم شناخته شده با موقعيت امروز

انند و به مثابه ابزارهای آنها ابزارهای مبارزاتی کارگر. ديگری در هيچ مقطعی هدفی در خود نيستند و نبايد باشند

. مبارزه، مبارزه برای ايجاد اين سازمانها هيچگاه نبايد به ايجاد اختالل در خود مبارزه واقعی کارگران منجر شود

مسأله اساسا حرکت از موقعيت خود کارگران و . برعکس، اين خود مبارزه است که در آن ابزارها بايد متشکل شود

کارگران هفت . برای کارگران هفت تپه اين موضوع اهميتی اساسی دارد. يت کنونی استانطباق آن ابزارها با موقع

آنها کالسهای آموزشی هفتگی . اند تپه از راهی متفاوت از کارگران واحد به ضرورت ايجاد سنديکايشان رسيده

سازمانی کارگران واحد برگزار نکردند، دو سال کار تدارکاتی نيمه مخفی را پشت سر ندارند و از سنتهای نيرومند 

 آنها هم  اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه برای١٢. اند و تجارب گرانقدر امثال يعقوب مهديون ها برخوردار نبوده

کارگران واحد نخست به آموزش فنون نبرد . هم جايگزين جلسات تدارکاتی بودند ودر حکم کالسهای آموزشی 

امروز نيز کارگران . ای ها در جريان خود نبرد فنون آن را آموختند   تپهپرداخته و سپس به مبارزه دست زدند، هفت

بر . شان سازمان مبارزاتی خود را ايجاد کنند  اند که بر بطن مبارزه جاری  هفت تپه در مقابل اين مصاف قرار گرفته

اند و زمان    مبارزهالحال درگير خالف سنديکای واحد که زمان آغاز نبرد را خود تعيين کرد، کارگران هفت تپه فی

بر اين اساس تشکيل .  تواند هر آن به آنها تحميل شود نبرد بعدی می. کنند  نبرد بعدی را خود به تنهايی تعيين نمی

تواند متعاقب جلسات طوالنی تعيين اساسنامه و برنامه و موازين گوناگون سازمانی   سنديکای کارگران هفت تپه نمی
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. دی روشن و همه جانبه از نوع اسناد سنديکای واحد را هدف خود قرار دهدصورت بگيرد و دستيابی به اسنا

مسأله اساسی در هفت تپه اين است که آيا آنها پيش از شروع نبرد . کارگران هفت تپه اين زمان را در اختيار ندارند

اسطه و روان آرايش اند يا نه؟ سنديکای هفت تپه پيش و بيش از هر چيز انتقال بی و  بعدی سازمان خود را ساخته

تواند به اين مهم تحقق  آنچه می. مبارزاتی کارگران به يک قالب سازمانی و رسميت بخشيدن بدان است و بايد باشد

ای دقيق با جزئياتی روشن، بلکه يک آرايش مبارزاتی صريح است که با حداقلی از   بخشد نه اساسنامه و برنامه

اعتماد متقابل . توان پس از ايجاد سنديکا نيز نوشت  اساسنامه و برنامه را می.تواند و بايد تحقق يابد  ضوابط نيز می

مسأله اساسی امروز ماديت . توان در کميسيونهای برنامه و اساسنامه به دست آورد  ايجاد شده در مبارزه را نمی

اگر اين هدف روشن . بخشيدن به اين اعتماد متقابل به خود و به نيروی خود و آرايش دادن اين صف مبارزاتی است

  . و صريح باشد، امکان موفقيت به مراتب افزايش خواهد يافت

آنها ديگر در تعيين سياستهای خود و . اند  سوم، کارگران هفت تپه با مبارزه پرشکوه خويش وارد ميدانی بزرگ شده

وستان و پشتيبانان واقعی و انبوهی از صاحبنظران، مشاوران، د. گيرند  شان به تنهايی تصميم نمی اقدامات مبارزاتی

تا همين . دروغين به اظهار نظر در باره مبارزه کارگران و ارائه راه حل برای ادامه اين مبارزه خواهند پرداخت

های متعددی نيز در اشکال مختلف ارائه "رهنمود"امروز نيز دهها مقاله و نوشته به اين موضوع اختصاص يافته و 

تشخيص اين نکته مهم و اساسی است که در پس اظهار . اند  يز به ديدار کارگران رفتهاند و هيأتهای مختلفی ن  شده

پردازند، الزاما تعهد به منافع مبارزه  نظرهای همه اين کسانی که از خارج از خود مبارزه به دخالتگری در آن می

س ديگری که به عنوان از بهمن شفيق نويسنده سطور حاضر تا هر ک. خود کارگران هفت تپه تعيين کننده نيست

توانند اهدافی غير از پيشبرد مبارزه خود کارگران   زند، می  عالقمند به سرنوشت کارگران دست به اظهار نظر می

ها و اظهار نظرها و دخالتگری ها با ديدی انتقادی  مهم است که کارگران بتوانند به همه اين پشتيبانی. را دنبال کنند

اين ديد انتقادی را . شان باشد فس به اتخاذ تصميماتی بنشينند که تضمين کننده پيشروی آتینگاه کنند و با اعتماد به ن

حتی هنگام خواندن سطور حاضر . را امری مسلم فرض کرد" صاحبنظران"هيچ گاه نبايد کنار گذاشت و حسن نيت 

ست که بايد بر خود حسن نيت همه اين مداخله گران و حاميان امری ا. و قضاوت درباره نويسنده اين سطور

اين بايد برای کارگران هفت .  پذير است کارگران روشن شود و اين نيز در پرتو بررسی انتقادی دخالتگريها امکان

تپه روشن باشد که کار آنها در تأمين وحدت مبارزاتی هزاران کارگر بسيار سترگ بوده است و بسياری از 

روند، از قضا در همين زمينه از کارنامه   به سراغ کارگران میی که امروز با توصيه های متفاوت"صاحبنطران"

  . اند  اند سد راه وحدت کارگران بوده درخشانی که برخوردار نيستند که هيچ، بلکه تا آنجا که توانسته

  . و سرانجام سخنی با فعالين سوسياليست جنبش کارگری

سنديکا اما دقيقا همان چيزی است که در مباحثات سالهای . اند  رفقا، کارگران هفت تپه تصميم به ايجاد سنديکا گرفته

هم امروز نيز کم نيستند کسانی که در دنيای ذهنی . اخير در ميان سوسياليستها با بيشترين بدبينی ها مواجه بوده است

از . خويش هر روزه در پی کشف مضرات سنديکا و فوايد انواع تشکلهای مورد نظر خود و تجويز آن به کارگرانند

آنچه در اين جهان انتزاعی محلی از اعراب ندارد خود مبارزه ". داری تشکل ضدسرمايه"گرفته تا " مجمع عمومی"

در اين انواع آلترناتيوهای مختلف موضوع اساسا بر سر دفاع از اصول پاکيزه است و نه بر . واقعی کارگران است
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می ترين سطح تحليلی اين انواع گونه گون نسخه در عمو. سر برداشتن گامهای عملی جنبش واقعی طبقه کارگر

، چيزی جز بيان آمال خورده بورژوايی نسبت به کارگران و به "راديکال"پيچی برای تشکلهای کارگری روی کاغذ 

از پروژه های سرنگونی طلبی تا ضدامپرياليستی و آنتی . صف کردن آنان برای اهداف طبقاتی غير کارگری نيست

دهد جای بحث   بورژوايی چنين جان سخت به حيات خود ادامه می اين که چرا سوسياليسم خرده. گلوباليزاسيونی

بورژوايی در سالهای گذشته توانسته  مهم اما اين است که اين سطحی نگری و مکتب گرايی خرده. ديگری دارد

نبش واقعی درون طبقه را است در ميان فعالين سوسياليست متعهد به منافع طبقاتی کارگران نيز بی اعتمادی به  ج

نتيجه اين شد که از . دامن زده و باعث شود تا آنها نيز با عينک ايدئولوژی به قضاوت درباره جنبش کارگری بنشينند

هنگام تشکيل سنديکای واحد هر اظهار نظر و هر شعار اين سنديکا موشکافانه مورد نقد قرار گيرد و عدم مطلوبيت 

آنچه کامال از نظر دور ماند، اهميت عملی ايجاد سنديکا و نتايج عملی آن در . ودسنديکا از آن نتيجه گيری ش

برای سوسياليستهای مجهز به تاريخ غنی جنبش کارگری، مارکسيسم و تجربه گرانقدر . انکشاف مبارزه طبقاتی بود

صنفی " آزار  یب"های به ظاهر   بود که از دل آن خواسته بلشويسم، تشخيص اين امر نبايد چندان دشوار می

با ديد مارکسيستی و بر . ای برای استقالل طبقاتی خويش بود که در حال عروج بود کارگران واحد تالشهای طبقه

شد تشخيص داد که بر بستر تضادهای حاد  می. شد اين را از همان آغاز تشخيص داد بستر سنت انقالبی بلشويسم می

توانست به بازيهای اصالح طلبی و  نديکا و خواست سنديکا نمیطبقاتی در ايران و در دل نظام سياسی موجود س

امروز و سه سال پس از سنديکای واحد، بايد ديگر روشن شده . رفرميستی محدود بماند و آن پوسته را در هم نشکند

ل باشد که سنديکا و خواست سنديکا اهرمی توانا در انکشاف مبارزه طبقاتی در ايران و روند رو به رشد استقال

امروز ديگر بايد روشن شده باشد که بين سنديکا و سنديکاخواهی کارگران و . طبقاتی کارگران بوده و هست

امروز بايد روشن شده باشد که يکی مدافع استقالل طبقاتی و . ای  عميق وجود دارد گر دره  رفرميسم فاسد معامله

کا اين انکشاف هنوز به روشنی در سطح سياست اگر در آغاز پيدايش سندي. ديگری مبلغ انقياد طبقه کارگر است

داد، امروز ديگر اين تمايز به سطح  متبلور نشده بود و تنها در مبارزه جويی سنديکاييان تمايز خود را نشان می

سياستهايی که از يک سو بر تقابل آشکار با همه ارگانهای سياه و خاکستری . سياستهای متفاوت نيز راه يافته است

درون جنبش کارگری، از خانه کارگر و شوراهای اسالمی تا اتحاديه های مشارکتی، بنا شده است و از دولتی در 

جنبش کارگری ايران در اين تقابل . سوی ديگر بر سازش با همين ارگانها و استراتژی دوچرخه سازشکاران فاسد

ی سوسياليستی در درون سنديکاها ممکن است اين هنوز برای تأمين جهتگير. گامهای زيادی به جلو برداشته است

. مهم اما اين است که همه عناصر اين جهتگيری در سنديکاخواهی مبارزه جويانه کارگران فراهم است. کافی نباشد

اعتمادی به سنديکا و سنديکاخواهی را کنار بگذاريم و نقش شايسته فعال سوسياليست جنبش کارگری در ايجاد   بی

در اين آرزوی بهروز خباز شريک شويم که تشکيل سنديکای کارگران هفت تپه را . را ايفا کنيمسنديکاهای کارگری 

  .سهم خود را ادا کنيم. دارد ای روشن گام برمی جنبش طبقه ما به سمت آينده. هر چه زودتر جشن بگيريم

  
  بهمن شفيق

  ٢٠٠٧ ر اکتب٢۶ -١٣٨۶ آبان ۴
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   يادداشت سوم-مبارزه هفت تپه 

  
خواهند سنديکای خود را تشکيل دهند و به  کارگران هفت تپه نيز اعالم کردند که می. شود  ها به رم ختم میهمه راه

  .باشيم قويتر ميخواهيم :است نيرومند و ساده بسيار نيز استداللشان .درآيند المللی  بين های  عضويت اتحاديه

 کارگری جنبش در مهم است اتفاقی اين همه اين با .است پيش در دراز راهی تپه هفت نيشکرکاران سنديکای تا هنوز

  .است الزم زمينه اين بر بيشتر تعمقی .شود بدل نيز کننده تعيين اتفاقی به تواند می و ايران

 .اند رسيده خود سنديکای ايجاد ضرورت به ديگر شرايطی در و ديگر راهی از تپه هفت کارگران که اين :اول

 سپس و دادند قرار خود سنديکای ايجاد پشتوانه را سازمانی و آموزشی و تدارکاتی کار سال دو از بيش واحد کارگران

 اما تپه هفت کارگران .آوردند روی شده سازماندهی اعتصاب به و زده خود خواستهای برای مبارزه به دست مند نقشه

 راه دو اين .افتندي دست تشکل ضرورت و اهميت به اعتصاب جريان در و زدند اعتصاب و مبارزه به دست نخست

 تپه هفت کارگران آتی سنديکای بين تفاوتهايی در را خود های نشانه متفاوت راه دو اين پيمودن بسا چه و است متفاوت

 واحد نتيجه يک به اما دو هر که است اين تر مهم .نيست مهم چندان اين .بگذارد نمايش به نيز واحد کارگران و

  چرا؟ .سنديکا :اند  رسيده

 کارگران که ای  زمينه پيش بدون سنديکا ايجاد برای خود عزم بيان در تپه هفت کارگران صراحت و وشنیر :دوم

 تنها واحد سنديکای اقدام اهميت .بود داده نشان واحد سنديکای را راه اين .نبود امکانپذير بودند کرده آماده برايشان واحد

 .رسيد ايران سرتاسر به کارگران متشکل قدرت پيام "شد قفل انتهر" ٨۴ ماه دی ۴ در که وقتی .نبود سنديکا اعالم در

 اين .شد احيا کارگر طبقه شده له حيثيت اوين، زندان به ٨۴ بهمن ٨ روز در واحد کارگر هزار از بيش شدن روانه با

 .بازگرداند آنان به را کارگران فروکوفته غرور بهمن ٨ .بود مبارز ای  طبقه به "مظلوم" ای طبقه از دگرديسی آغاز

 کارگران .دارند که هستند سرنوشتی همين اليق کارگران توده که کند ادعا تواند نمی پفيوزی هيچ ديگر بهمن ٨ از بعد

 نيستند، شريف کارکنانی تنها که دادند نشان آنها .شکستند را روشنفکران "بودن سياسی زندانی افتخار" انحصار واحد

 را آنان و کرد تنگ سرکوبگران بر را عرصه تپه هفت در که بود غرور و رتجسا اين .هستند نيز جسور مبارزانی

  .سنديکا :بود خورده گره نام يک با اينها همه و .راند عقب

 چيز که گفتند صراحت به آنها .ندادند نشان خود از ابهامی هيچ سنديکا ايجاد به عزمشان در تپه هفت کارگران :سوم

 صراحت اين با آنها .کمتر کلمه يک نه و بيشتر کلمه يک نه سنديکا، .بينابينی چيزی هن و شورا نه .خواهند نمی ديگری

 و بيش صراحت اين .است جريان در کارگری جنبش کنترل منظور به که زدند تشبثاتی همه بر رد دست آميز تحسين

 اين .بود اش  یاسالم کشکی شوراهای و کارگر خانه "کارگری مقامات" گوش به محکمی سيلی چيز هر از پيش

 شکست آستانه در را مشارکتی و مؤسسانی هيات راستی دست محافل دوچرخه سياست بر مبتنی تشبثات همه صراحت

 قدرت مراکز همه از شان طبقاتی استقالل کننده تداعی امروز کارگران برای ديگر چيزی نه و سنديکا .داد قرار قطعی

 است طبقاتی و سياسی بار آن مهم .نيست مهم چندان چيست ها  گنامهفرهن در سنديکا تعريف که اين .است بورژوازی

 کارگر عزت و کرامت حفظ جز معنايی امروز سنديکا ايران کارگر طبقه برای و شود می بيان مفاهيم و ها واژه در که
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 را خود آتی ورهد ای توده تشکلهای طبقاتی آرايش تپه هفت کارگران زبان از ايران کارگری جنبش ترتيب اين به .ندارد

 اما .نمود انکار را سرسخت واقعيت اين توان  می .گرفت خواهد صورت سنديکاها در طبقاتی آرايش اين .کرد اعالم

 کار محل ای توده تشکل برای را خود تصميم ايران کارگری جنبش .انجاميد خواهد انکارکننده انزوای به تنها آن انکار

  .سنديکا :است گرفته

 .دانستند  می ۵٧ خورده شکست انقالب از پس فردای در سنديکايشان تداوم را خود واحد شرکت يانسنديکائ :چهارم

 کارگری انقالبی شورای .دادند انتقال نوين دوران به را انقالب دوران کارگری جويی مبارزه سنت خود اقدام اين با آنها

 انقالبی شوراهای يادآور توانست  می که ايیشور .شد مصادره حاکم اسالميون جانب از شکلی بدترين به ۵٧ دوران

 و شدند سرکوب انقالبی شوراييان.شد تبديل "بينهم شوری امرهم و االمر  فی وشاورهم" به باشد پطرزبورگ سنت

 .کنند مصادره هم را سنديکا که کردند فراموش اما ارتجاعيون .زدند تکيه شده مصادره مسند بر  ارتجاعی شوراييان

 يک فقط ۵٧ انقالب ويرانه ميراث از توانستند ايران کارگران .پردازند  می را فراموشکاری اين تاوان اآنه بعد سال سی

  .سنديکا :شود  می تبديل آنان نبرد ابزار به امروز که دستاوردی .کنند حفظ خود برای را دستاورد

 حفظ از تر راحت مراتب به رسنگ يک فتح گاهی جنگ در .است نگرفته شکل تپه هفت کارگران سنديکای هنوز :پنجم

 که کسی .راهند در مشکالت بزرگترين .نيست مشکالتشان پايان وجه هيچ به تپه هفت کارگران پيروزی .است آن

 و آزارها ها، توطئه ها،  حيله .نشست نخواهد بيکار است شده کارگران مقابل در نشينی عقب خفت به ناچار امروز

 قوايی توازن به تن سادگی به طبقاتی دشمن که ديد خواهند تپه هفت نيشکر انکارگر .راهند در هنوز ها  خرابکاری

 هر خالصه و کرد خواهد سرکوب داد، خواهد رشوه گرفت، خواهد کار به مکر آورد، خواهد يورش .داد نخواهد جديد

 بس بود خواهد ای ارزهمب اين .شود ايران کارگران مستقل ای توده تشکل دومين ايجاد مانع تا کرد خواهد بتواند آنچه

 جنبش در جديد نام يک تپه هفت کارگران مبارزه دور اين پايان در .نيست اين جز ای چاره را کارگران اما .سنگين

  .تپه هفت نيشکر کارگران سنديکای :کرد خواهد ظهور ايران کارگری

 کارگر طبقه پيشرو و مبارز بخشهای که است نامی اين نه، يا بيايد خوشمان نام اين از .کنيم خو سنديکا نام به :ششم

 نبايد و تواند نمی کس هيچ .است ايران کارگر طبقه اصيل تجربه اين .اند برگزيده خود ای توده تشکل برای ايران

 بود خواهد ای توده تجربه يک اين .باشد داشته تپه هفت کارگران از را تحليلها ترين  روشن و سياستها شفافترين انتظار

 نخواهد مکتبی موازين بر منطبق و رفته شسته جنبشی اين .اش  سياسی های ناروشنی همه با قوتهايش، و فهاضع همه با

 رسميت به بايد سوسياليستها اول درجه در را اين .است خويش قدرت به بردن پی برای کارگر طبقه راه اين اما .بود

 ترين، صميمانه به خويش ای  توده تشکل یبرا اشان  مبارزه جريان در و امروز تپه هفت کارگران .بشناسند

 در تدريس چوب با نيست مجاز سوسياليستی هيچ .دارند نياز سوسياليستها همراهی ترين  صبورانه و ترين صادقانه

 در را تپه هفت کارگران امروز آنچه .ندارند اصول معلمان به نيازی آنها .شود ظاهر تپه هفت کارگران محضر

 .بودند محروم همراهی اين از واحد کارگران .است سوسياليستها صميمانه همراهی برد،  می پيش به اشان  مبارزه

   .باشد تپه هفت کارگران انتظار در نبايد سرنوشت اين .نگرفت جشن سوسياليستی هيچ را واحد سنديکای تشکيل

 از ای  زنجيره شود، واقع ناي اگر .باشيم شاهد را تپه هفت کارگران سنديکای تشکيل نزديک ای  آينده در شايد :هفتم
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 سد کنند، ايجاد را خود سنديکای بتوانند تپه هفت کارگران اگر .بود خواهيم شاهد را کارگران ای  توده تشکلهای ايجاد

 نقطه به تپه هفت کارگران سنديکای تشکيل معنا اين به .شکست خواهد  هم در ايران کارگر طبقه يابی تشکل مقابل

 خواهد شکل ای توده تشکل و سنديکا صدها و دهها و شد خواهد تبديل ايران کارگر طبقه ابیسازماني جريان در عطفی

 ضرورت سر بر مباحثات کنونی سطح از ايران کارگری جنبش که است صورت اين در فقط و صورت اين در .گرفت

 تشکلهای سياستهای نمضمو و ها جهتگيری سر بر مباحثه به و رفت خواهد فراتر کار محيط  ای  توده تشکل نوع و

  .پرداخت خواهد کارگران ای  توده

 سنديکا که اين برای الزم عناصر همه .است شان  طبقاتی استقالل نماد امروز ايران کارگران برای سنديکا نام :هشتم

 خود ای توده تشکل برای را سنديکا نام ايران کارگران .است فراهم اشدب نيز کارگران مبارزاتی اراده تبلور

 نيز را کارگری جويی  مبارزه جهانی ميراث ۵٧ انقالب جويانه  مبارزه ميراث با همراه بتواند نام اين اگر .اند زيدهبرگ

 برخوردار امروز فالکت از رفتن فراتر برای مساعد شرايطی از ايران کارگر طبقه آنگاه کند، کارگری جنبش وارد

 جنوب در کارگران جويانه مبارزه سنتهای با چيز هر از بيش لیالمل  بين کارگری جنبش در سنديکا نام خود .بود خواهد

 برای الزم مواد کافی اندازه به طبقاتی تضادهای حدت .گرفت نيک فال به بايد را تداعی  اين .است خورده گره اروپا

 و ۵٧ بانقال مبارزاتی سنتهای با عينی يطاشر اين آميختن .دارد همراه را ايران در راديکال کارگری جنبش يک

 خواهد قرار امروز از متفاوت کيفيتا موقعيتی در را ايران کارگری جنبش المللی بين سنديکايی جويانه مبارزه سنتهای

 بتوانند ايران کارگری جنبش سوسياليست فعالين که اميد .کنند ايفا کليدی نقشی توانند می سوسياليستها مهم اين در .داد

  .کنند ايفا را خود شايسته نقش روند اين در و کرده غلبه ودخ جنبش کودکی دوران بيماريهای بر

   .نوشت خواهيم اعتصاب اين درباره هم باز

  

  

قيشف بهمن  

١٣٨۶ مهر٢۵  

٢٠٠٧ اکتبر ١٧  

  

  

  
  دوميادداشت  -مبارزه هفت تپه 

  

 که مهم نيست. اعتصاب کارگران نيشکرهفت تپه فعال موفق شد به خواست فوری پرداخت حقوق معوقه دست يابد

. مهم اين است که اين پول فعال پرداخت شده تا غائله را کمی بخوابانند. پول پرداخت حقوق معوقه از کجا آمده است

تر   مهم. کنند، وقتش که شد پول به اندازه کافی دارند  ناله می معلوم شد که همانهايی که از کمبود پول و بودجه چس
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وز به همين حد از موفقيت دست يافته است؟ قطعا داليل بسياری در از آن اين است که چرا اين اعتصاب تا به امر

مثل هر نبرد ديگری، قاطعيت افراد درگير در نبرد بدون هيچ ترديدی سنگ بنای . اند  کسب اين موفقيت نقش داشته

انه برای اما مگر کارگران نيشکر تنها کارگرانی بودند که در سالهای اخير قاطع. موفقيت کارگران نيشکر را گذاشت

ما به آنچه . اند داليل ديگری نيز در کسب اين موفقيت سهيم بوده. احقاق حقوق خود پا به ميدان گذاشتند؟ به هيچ وجه

به اين نيز . پردازيم  گذرد و چه بسا در همين روند کنونی هم نقشی داشته باشد نمی در ميان بااليی ها می

 از تجديدنظر در طرح نيشکر هفت تپه هست يا نه و به اين که آيا آن ای پردازيم که آيا عقب نشينی دولت نشانه  نمی

مافيای معروف شکر فعال عقب رانده شده است يا نه؟ گمانه زنی بر سر همه اينها را به کارشناسان مربوطه 

از نظر بررسی موقعيت کنونی جنبش کارگری عوامل ديگری هستند که به مراتب از اهميت بيشتری . واگذاريم

  .شايسته است که به برخی از آنها پرداخته شود. وردارندبرخ

آباد نيز   کارگران خاتون. آمد آباد شايد به دست نمی  نخست اين که موفقيت کارگران هفت تپه بدون خونريزی خاتون

ستند خوا  آنها نيز نمی. خواستند و شغلشان را  آنها نيز مزدشان را می. هايی مشابه کارگران هفت تپه داشتند خواسته

آنها نيز به . اشان به سرنوشتی نامعلوم سپرده شوند که ظرف امروز تا فردا به خيابان ريخته شوند و خود و خانواده

اما . اما آنها با رگبار گلوله مواجه شدند، قربانی دادند و شکست خوردند. نبرد برخاستند و به راهپيمايی دست زدند

 شکست يا پيروزی در جنگ نيست و اين را بايد سردمداران نظام شکست و پيروزی در يک نبرد اوال به معنای

توان در يک  می. کند  ثانيا در هر نبردی يک مؤلفه اخالقی هم عمل می. حداقل بعد از هفت تپه ديگر فهميده باشند

اين دقيقا همان باليی بود که در . نبرد از نظر نظامی پيروز شد و در عين حال از نظر اخالقی شکست خورد

آباد را به خون   اوباش دولت توانستند کارگران خاتون.  آباد بر سر جمهوری مدعی دفاع از مستضعفان آمد خاتون

تر از  ای که از اين پيروزی شمشير بر مشت اما نصيب فاتحان اين نبرد شد سنگين ضربه. بکشانند و شکست دهند

آباد قلب کارگران شريف را نشانه  مايه در خاتونهای پاسداران جهل و سر  گلوله. آن بود که بتوان ناديده گرفت

اين . را هدف قرار داد" عدل الهی"ها اما مشروعيت حکومت  گرفت و مورد اصابت قرار داد، صفير آن گلوله

داد؟ اين دروغ  هدف قرار می" نشينان  کاخ"بود  که اينچنين همانها را در دفاع از " نشينان کوخ"همان حکومت 

آباد هنوز هم باز است و هنوز هم هر هيات اعزامی از رژيم به مجامع  پرونده کارگران خاتون. يکسره عريان شد

اين بهای . اند آباد را به گلوله بسته شود که چرا کارگران خاتون  جهانی مربوط به کارگران با پرسش تلخ روبرو می

در پس همين شکست بود که . دل کردآباد را به شکستی سياسی برای آن ب سنگينی بود که پيروزی رژيم در خاتون

توان  اگر می. گلوله فعال کنار گذاشته شد. سرکوب در دستور کار قرار گرفت" تر قانونی"و " تر ظريف"اشکال 

اما کارگران نيز اين را فهميدند و با . کارگران را با دادگاه و گرسنگی به تسليم کشاند، چرا گلوله؟ بسيار خوب

درست است . آباد راه را بر کارگران واحد و هفت تپه باز کردند کارگران خاتون. ن شدندجسارتی بيشتر وارد ميدا

که بيش از هزار کارگر واحد روانه اوين شدند و کارگران هفت تپه هم گرده باتوم و چماق را بر گردن خود کشيدند، 

و در سياهچالهايشان نگه ربودند " قانونی"درست است که رهبران سنديکای واحد و کارگران سقز را به طور 

آباد   پس رزم کارگران هفت تپه را بايد در تداوم رزم کارگران خاتون. کنند اما همه اينها با گلوله فرق می. اند  داشته

اما همه . هر کدام از اينها نبردهايی بودند جدا از هم. که رزم سنديکای واحد و مبارزان شاهو و سقز را همچنان. ديد
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به اين امر بايد واقف بود و قدر و سپاس همه آن مبارزانی را داشت که درهر . اند از جنگی واحد  اينها نبردهايی

  .اند اند و بهای سنگينی نيز پرداخته ای از اين ميدان به نبرد برخاسته گوشه

ا به تمايز و همين ج. اشان را به گوش جهانيان برسانند  دوم  کارگران هفت تپه امکان آن را يافتند که اخبار مبارزه

خبر مبارزه . آباد بايد پرداخت و به اهميت آن در موفقيت يکی و شکست ديگری بين مبارزه هفت تپه و خاتون

ها، يعنی هنگامی در همه جا پيچيد که ديگر دير شده بود و خود مبارزه  آباد نخست با صدای گلوله کارگران خاتون

  .يش رفتهفت تپه اما به طريقی متفاوت پ. شکست خورده بود

تسامح و "و " دمکراسی"همه مدعيان . های داخل کشور با سکوتی مرگبار مواجه شد اعتصاب هفت تپه در رسانه

و امثالهم برای اجتناب از در افتادن با قاضی مرتضوی جانور ترجيح دادند که از اعتصاب هفت تپه دم بر " تساهل

در گرماگرم اعتصاب هفت .  اين نيز ماجرايی بود در خور توجهاما. خبر جنوب تنها استثنا در اين ميان بود. نياورند

شوند که به بهانه تهيه گزارش به کند و کاو در اين  ی از خبر جنوب در ميان کارگران ظاهر می"گزارشگران"تپه 

باز هم و کارگران هفت تپه . اند پردازند که چه کسانی از ميان کارگران به مصاحبه با راديو فردا پرداخته  باره می

. يابند که ماجرا خبرچينی است و نه تهيه گزارش  می آنها به خوبی در. دهند که ماجرا چيست  چه خوب تشخيص می

  اما اهميت قضيه در چيست؟

. اند که يک اقدام منزوی و جدا از جهان خارج شانسی برای موفقيت ندارد کارگران به خوبی به اين نکته پی برده

آنها در هر گام خود بخشی از نيروی خود را نيز . هارتی در خور تحسين نشان داده بودنداين را کارگران واحد با م

کارگران هفت تپه هم ياد گرفتند که بستن . دادند که به نام خبررسانی معروف شده است به چيزی اختصاص می

ی کرد که اين به گوش بايد کار. هم کرد" خبررسانی"بايد برای اين کار . ها و تحصن و اعتصاب کافی نيست جاده

چرا؟ به اين دليل خيلی ساده که يک مبارزه منزوی با دشمنی نيرومندتر شانسی برای پيروزی . ديگران هم برسد

از نظر طرف مقابل موضوع به اين شکل طرح . طرف مقابل هم به اهميت اين کار پی برده است. نخواهد داشت

کشيم و هيچ کس هم خبردار   ميزنيم و می. وان سرکوب کردت شود که يک مبارزه منزوی را خيلی بهتر می  می

  . شود  نمی

مبارزه طبقاتی . اما اين فقط يک طرف قضيه است. ای امروز به نظر برسد  ممکن است اين امری ويژه جهان رسانه

کند در کنار نيروی رزمی طرف مقابل خطوط   در جنگها هر ارتشی سعی می. کند از همان قوانين جنگ پيروی می

ارتشی که موفق به تخريب خطوط تدارکاتی طرف مقابل . تدارکاتی و خبر رسانی ارتش مقابل را نيز مختل کند

برای يک مبارزه کارگری نيز، حمايت عمومی حکم پشت جبهه تدارکاتی . شود، سنگ بنای پيروزی را ريخته است

پشت جبهه را حفظ کند، شانس چندانی برای نبرد را دارد و آن مبارزه کارگری که نتواند ارتباط ارگانيک با اين 

. را نيز ديد" های بيگانه  مصاحبه با راديو"از همين زاويه است که بايد حساسيت رژيم به . پيروزی نخواهد داشت

اين درست در حکم آن . اسم رمزی است برای درهم شکستن خطوط ارتباطی و تدارکاتی کارگران" راديوی بيگانه"

های  ها و جاده ای اصلی را تحت کنترل خود داشته باشد و وقتی که ارتش مقابل از بيراههه است که ارتشی جاده

. کند  جمهوری فريب و دروغ نيز همين کار را می. کند فرياد برآورد که اين عادالنه نيست فرعی استفاده می

ابت راحت شد، به هر کند و وقتی که خيالش از اين ب های داخلی می آشام را مامور کنترل رسانه مرتضوی خون
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  . است آورد که قواعد بازی را رعايت نکرده کارگری که از بيراهه خود را به مقصد برساند بانگ بر می

آنها برای حفظ . کارگران هفت تپه اما يک بار ديگر نشان دادند که انتخاب قاصد متفاوت به معنای تغيير خبر نيست

خبر همان بود . د از هر امکانی که در دسترس بود استفاده کردندو برقراری خطوط تدارکاتی و اطالع رسانی خو

اين . و به اين ترتيب کارگران هفت تپه سد خفقان را شکستند و کار را برای طرف مقابل دشوار کردند. که بود

مانی که کارگران هفت تپه هم نشان دادند که تا ز. درايت طبقاتی را قبال نيز کارگران واحد به نمايش گذاشته بودند

شبکه تدارکاتی خودی کارگران امکان پوشش الزم خبری برای مبارزات کارگری را نداشته باشد، استفاده از 

اين را کارگران به کار بستند و اين نيز در موفقيت . امکانات دشمن طبقاتی نيز نه تنها مجاز، بلکه ضروری است

يار اخالقی ماوراء طبقاتی و ايدئولوژيکی آنقدر مقدس کارگران نشان دادند که هيچ مع. امروزشان نقش ايفا کرد

" فرهنگ توسعه"همين واقعيت بديهی طبقاتی را مدافعان . نيست که منفعت طبقاتی را به پايش قربانی کرد

امپرياليسم از گرسنگی کارگران خوشحال "افتند که  آنها که در گيرودار يک نبرد طبقاتی به ياد آن می. فهمند  نمی

، قبل از هر چيز ناتوانی خود را از "بودجه نهادهای خبری مربوطه را امپرياليسم تامين کرده است"و " شود  می

از نظر عملی آنها نيز دست در دست همان کسانی دارند که در . اند  درک زندگی واقعی کارگران به نمايش گذاشته

. نزوا کشاندن و سرانجام سرکوب آنندگيرودار مبارزه کارگران در صدد قطع خطوط تدارکاتی اين مبارزه، به ا

  . علم سياست دارند" عالمان"کارگران هفت تپه نشان دادند که درايتی به مراتب بيشتر از اين 

  .باز هم در باره اين اعتصاب خواهيم نوشت

 

قيبهمن شف  

٢٠٠٧اکتبر ١٣ -١٣٨۶مهر ٢١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يادداشت اول -مبارزه هفت تپه 

  

 در دپوهای دهگانه تهران اعتصاب فردای خود را ٨۴کت واحد در شبانگاه هشت بهمن هنگامی که کارگران شر

راديوها و رسانه های . ای نداشتند که ساعاتی بعد بر آنها رفت سازماندهی ميکردند، هيچ تصوری از يورش بربرانه

 مگر نه اين که قاليباف، با اما. دولتی البته در تمام روز هفت بهمن مشغول آماده سازی زمينه های اين يورش بودند
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نمايندگان محترم "و " مسئوالن"کند؟ مگر نه اين که  حکم رهبر درجيب، وعده داده بود که همه مشکالت را حل می

بيش از يک بار تفاهم خود را با کارگران اعتصابی شرکت واحد اعالم کرده بودند؟ مگر نه اين که مردم " مجلس

با رضايت خاطری عميق اعالميه های اعتصاب را از دست فعالين سنديکا تهران در روزهای تدارک اعتصاب 

کردند؟ و سرانجام مگر نه اين که بسياری از اعتصاب کنندگان سالهای   قاپيدند و برايشان آرزوی موفقيت می  می

ص عزيزی از عمرشان را در جبهه های جنگ گذرانده و جسم و جانشان رابرای دفاع از همين نظام در طبق اخال

شد با عقل سليم و   امدند؟ نه، در شبانگاه هشت بهمن نمی گذاشته بودند و بسياری از آنان معلول جنگی به شمار می

و چنين شد که در ساعات اوليه . صرفا با احساس ساده انسانی تصوری از يورش وحشيانه شبانه به کارگران داشت

رگران واحد ناگهان خود را در قلب نبردی نابرابر با وچهار، زير پوست شب تهران، کا هشتادسحرگاه هشت بهمن 

بيش از هزار نفر به اوين راه يافتند، خانه و کاشانه شان مورد تهاجم قرار گرفت . دشمنی سازمان يافته مواجه ديدند

ز کيست که جنگ و گري. و رهبران بازمانده سنديکا يکباره در موقعيتی قرار گرفتند مشابه چريک فدايی دوران شاه

  . و سازماندهی مخفيانه غالمرضا ميرزايی ها و محمدی ها و سليمی ها را به ياد نياورد

برای کارگران مساله حق يک . چيزی بيش از عقل سليم و احساسی انسانی الزم بودبرای پيش بينی چنين يورشی 

چه که خود آنها اما تصور کاملی آن. کردند که امرشان امر صنفی بود آنها حقيقت را بيان می. زندگی شرافتمندانه بود

قدرت انفجاری کار شرکت واحدی ها نه در مطالبات . از آن نداشتند، انعکاس عملشان در طبقه حاکم و دولتش بود

اما خود آنها . اشان بود آنها متحد شده بودند و اين گناه کبيره. آنان، بلکه در راه و شيوه تحقق اين مطالبات نهفته بود

دانستند که اتحاد کارگران نزد حاکمان سرمايه چه گناه بزرگی است،  اگر می.  اين گناه واقف نبودندهنوز به بزرگی

بينی کنند که خصم طبقاتی تمام نيروی خود را برای درهم شکستن اين اتحاد به کار  توانستند اين را هم پيش  می

. گذارند متحد شويم  نمی"ا فرا گرفتند که آنه. آنها اين درس را در شبانگاه هشت بهمن فرا گرفتند. خواهد گرفت

برای پيروز شدن بايد نقشه . کنند  دهند وسرکوبمان می  گويند، فريب می  دروغ می. خواهند حق ما را بدهند  نمی

  .و شروع کردند به طرح نقشه هايی بهتر و کارآتر." هايی بهتر ريخت

آنها که روز دوازده . ان نيشکر هفت تپه فرارسيديک سال و نيم بعد در فاصله هزار کيلومتری تهران نوبت کارگر

های بسته  کنند، با جاده  مهر سال هشتاد و شش به قصد تحصن در محل فرمانداری شوش به سمت شهر حرکت می

نيروی انتظامی بسيج شده است و در شهر نه تنها به کارگران، بلکه حتی به مردم شهر نيز هجوم . شوند مواجه می

کارگری از کارگران نيشکر واقعه را چنين . افتد  و لگد و باتوم به جان کارگران و مردم شهر میبرد و با مشت   می

ها از  بچه. ها را بسته بودند نيروهای انتظامی جاده... امروز که از محل شرکت حرکت کرديم : "کند بيان می

نيروهای . ها در تجمع بودند ه نفری از بچ۵٠٠ تا ۴٠٠حدود . ... های فرعی خودشان را به شوش رساندند جاده

برنامه امروز نيروی انتظامی از . ... ها را زدند و چند نفری را بازداشت کردند  انتظامی با مشت و لگد و باتوم بچه

کرديم، آنجا ماشينهای  موقعی که به محلی آمديم که از آنجا به سمت فرمانداری حرکت می. قبل زمينه چينی شده بود

همراه با آمبوالنس و گارد ضد شورش و لباس . از قبل مستقر بودند. ستقر شده بودندنيروهای انتظامی م

آيا اتهامات سياسی هم ....". يعنی اگر ما پانصد نفر بوديم، آنها از ما کمتر نبودند که بيشتر بودند. هاشون  شخصی

است که شما داريد جو شهر را مثال يکی از اتهاماتشان اين . بايد اتهامات بزنند. مشخص است. آره"زده بودند؟ 
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گويند اراذل و اوباش و هزار تا ترفندی که به مردم تهمت   مثل هم اينهايی که می. کنيد کنيد، آشوب می  متشنج می

کنيد  با صحبتهايی که می. گويند شما جو شهر را متشنج کرديد، باعث آشوب شديد می. ما هم همينطور. زنند  می

کنند تا بتونند از آب گل آلود ماهی  سياسی می. کنند  دارند سياسيش می. شوند يک میمردم دارند بر عليه نظام تحر

اما . کنند  های صنفی را دارند سرکوب می  البته همين اآلن هم خواسته. بتونند افراد را سرکوب کنند. بگيرند

نيروی انتظامی مشکلی ما تا امروز با . ميخواهند مسائل سياسی را هم قاطی کنند که بتونند بيشتر سرکوب کنند

ما . اند واقعا خيلی اينها رذل. شرمی و نهايت پستی را از نيروی انتظامی ديديم نداشتيم ولی امروز ديگر نهايت بی

شما که . گفتند حقتان است کرديم، چند روز جلوتر، می  چون باهاشان که صحبت می. حقيقتا چنين انتظاری نداشتيم

ما اگر دوروز هم حقوقمان عقب بيفتد کلی مشکل داريم شما که دو ماه و اآلن . ريدايد واقعا مشکل دا حقوق نگرفته

کردند ما هم گفتيم که حتما آدمهای  اين صحبتها را که می. ايد نزديک به سه ماه است که حقوق نگرفته

. فهمند  معه را نمیفهمند، واقعا درد جا  ولی واقعا نمی. دانند درد جامعه چيست اند که می اند، آدمهايی  ای فهميده

هر چه که . زدند  همه طور می. ... اند بی چشم و رو مامور و معذورند و آدمهايی. ميگويند ماموريم و معذور

سيم هايی هست که   بی. زدند، با چوبها و باتومهايی که داشتند  امد می  زدند، هر که جلوشان می  دستشان بود می

. توانستيم  ما هم امروز نمی. چکار کنيم. ها  دند توی سر و صورت بچهز  با همانها می. تهشان مثل قنداق تفنگ است

اين که کمتر بوديم برای آن بود که گفتيم اول توی شرکت جمع شويم بعد ... نيروهايمان امروز از هميشه کمتر بود

ه شهر خودشان را اين چهارصد پانصد نفری هم که آمده بودند ب...بندند   دانستيم که جاده ها را می  نمی. بياييم شهر

بعد هم اين نيروی انتظامی سريع دست به سرکوب زد تا نگذارند تجمع . های انحرافی به شهر رسانده بودند  از جاده

خيلی خوب شد، ... شدند ها خيلی بيشتر از اينها جمع می کشيد، بچه اگر نيم ساعت ديگر طول می. ما کامل بشود

کنند و حرفهايی که به نيروی انتظامی نبايد بزنند  ت نيروی انتظامی را میتمام شهر دارند صحب. خيلی به نفع ما شد

اند به   گويند که کارگرهای فقير را که سه ماه است حقوق نگرفته می. ... زنند زنند که دارند کارگرها را می  می

ست بخشی از حقوق را آيا قرار ا". زنند توی سرشان  جای اين که بيايند دردی ازشان دوا کنند، دارند با باتوم می

چون که فردا ... ، به قول خودمان ضد پاتک است استولی اين يک ترفند.  بوده که امروز بدهند قرارآره،"بدهند؟ 

اين ... شود   مشکل ما که با اين بک حقوق حل نمی... اند که از مرکز استان اين پول را بدهند  روز قدس است گفته

دوباره از روز شنبه "دهند؟  چگونه اعتراضاتشان را ادامه می...". م استيک حقوق حتی برای امرار معاش هم ک

اند  البته قولهايی هم داده... فعال در همان محدوده شرکت، تا زمانی که جو را دوباره آماده کنيم برای آمدن به شهر

همين انشاءاله است که . تولی اين قولها مثل قبال فقط همان پناه بر خدا و خدا کريمه و درست ميشه و انشاءاله اس

در مملکت ما هر که تحصن برای حقش بکند "گويد  و کارگر ديگری می...".  سال است ما را بيچاره کرده٢٨

نه، برای اينکه اگر آنها را به "ها را در بيمارستان مداوا کردند؟   آيا زخمی." شود انقالب محسوب می سياسی و ضد

بچه ها بردندشان در جاهايی که خودشان سراغ . گرفت رفت و آنها را می  میبردند نيروی انتظامی   بيمارستان می

  ii."دارند دوا و درمانشان کردند

گويی همان . گويی اين فيلم تکراری است. و چقدر آسمان صاف هفت تپه شبيه است با آسمان پر از دود تهران

و کارگران هفت تپه . تظامی و باتوم و زنداندروغ، فريب، وعده و سرانجام نيروی ان. اند و همان سناريو بازيگران
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و چه . دانستند که ته خط دروغ و فريب، نيروی انتظامی در انتظارشان است  آنها نيز نمی. اند  چه خوب درس گرفته

شان را بايد بهتر سازمان دهند، که در روزهای تعيين کننده بسيج هر چه بيشتر  اند که اقدام بعدی خوب فرا گرفته

و کارگران ...  و... و... ه اهميتی برخوردار است، که حتی به نهادهای مدنی دشمن نيز نبايد اعتماد کرد ونيرو از چ

  ." ديروز سنديکای واحد، امروز کارگران نيشکر هفت تپه و فردا نوبت ماست: "اشان نوشتند خوزستان در اعالميه

ای روشن تر  گام نهادن در راه رسيدن به آيندهگيرند، آغاز به   کسانی که چنين سريع درسهای زندگی را فرا می

  .باز هم به اين خواهيم پرداخت. اند کرده

  

  

  بهمن شفيق

٢٠٠٧ اکتبر ١١ -١٣٨۶ مهر ١٩  

 
                                                 

i اند  فعال جنبش کارگری در کلمبيا ترور شده٧٨المللی در سال گذشته   بنا بر گزارش اتحاديه آزاد بين.  
  .اند رهفت تپه با راديو برابری نقل شده همه نقل قولها از مصاحبه های کارگران نيشک 


