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 آوایی سرکوب و انحرافتپه؛ همهفت

 

با صدور احکام سنگین قضایی از سوی دولت بورژوایی مواجه ایران  نمایندگان کارگریدر شرایطی که برخی از 

در بار دیگر امید به مبارزه را  89در پاییز تپه کارگران شرکت کشت و صنعت هفت یدگربارهاعتصابات  اند،شده

کارگران علیه سرمایه در هر زمانی برای  نیرومند   این ابزار   دارد. اعتصاب  کشان ایران زنده نگه میدل زحمت

شوق و امیدی که همچنان خبر از . آوردطبقاتی را به ارمغان می یشوق و امید بورژوازی وحشت و برای کارگران

کند که در تدارک این جنگ طبقاتی باشند. اعتصاب دهد و هر دم به کارگران گوشزد میجنگی طبقاتی می

اهد باز نخودر جریان بوده و از حرکت  لحظهگاه نبردی سهمگین میان کار و سرمایه است. نبردی که هر عزیمت

آموزند که کارفرما هر دم در پی ست. در این مکتب کارگران میلنین مکتب جنگ ا ایستاد. اعتصاب به قول

اش کند تنها خیرخواهیطلب معرفی میو مساوات خواهیرخآن کارفرمایی که خود را تحدید زندگی آنان است و 

 رنج تمامی کارگران ی دستمصادره
ا
است. کارگران در اعتصابشان با دشمن طبقاتی  یکسانبه شکلی  احتمال

 یشتمعای به شوند. این دشمن در نگاه اول کارفرمایی است که برای سود خود با هر حربهرو میخویش روبه

پلیس و دولت و دادگاه همگی بسیج  ،ی سازمان دادن اعتصابات کارگریبرد. در میانهکارگران یورش می

 این  بها گامی به عقب برانند چراکه تاریخ شوند تا کارگران مبارز ر می
 

 المان سرمایه نشان داده که "در پشت هرغ

 1اعتصاب اژدهای انقالب خوابیده است."

و واکاوی آنچه پرولتاریا در این جنگ طبقاتی به دست آورده و از دست داده با نگاهی به تاریخ مبارزات طبقاتی 

 کشاندن سرمایه و یتمحکومبه دادگاهی انقالبی برای به  جهان راباید پرولتاریا  که یا یابیمیدرماست 

ز این ا. دباش شی کموناردهایو محاکمه شهایرنجدست رفتنبه یغما  و یا اینکه شاهد دبدل ساز  دارانیهسرما

 لتاریاپرو داشتن  های جریانات گوناگون برای باز اندازیانقالبی راهی است سرشار از سنگ محاکمه تا آن دادگاه  

چه با انهدام -اش در قامت امپریالیسم جهانی و دولت داخلیآن  سرمایه و مدافعانرادیکال.  یامبارزهاز 

ه دنبال ب بورژوازی به دنبال مجالی دوباره برای بازسازی قدرت طبقاتی خویش است. -چه با سرکوباجتماعی و 

امان جنگ بیی تجربهها سال به دلیل بورژوازی. تسلیح هر دم نیرومندتر خویش در این جنگ طبقاتی است

ارزات مبی کارگران همچون سدی در مقابل یند مبارزهدر فرآکند که رو میرا هایی در هر دوره حربه پرولتاریا علیه

 قد ع   کارگری
 
ش دهد که هدفکند. این حربه و سالح خود را به شکل انحرافات سیاسی گوناگونی نشان میمل

قاتی ی طبی تاریخی با توجه به کلیت مبارزهدر هر دوره ی کارگری.جز تخریب سنگرهای مبارزهچیزی نیست 

 ای پرولتاریا با خطریشود. اگر در دورهرو میپرولتاریا هر بار با انحرافاتی خاص روبه ،در سطوح جهانی و داخلی

 مچون هخطری دیگر امکان سربرآوردن تی ی طبقاشود با تغییر توازن قوا در مبارزهرو میهمچون رفرمیسم روبه

 توانست دستاورد طبقاتی کسب کندمیدموکراسی  یمطالبهای با اگر پرولتاریا در دوره. وجود دارد رویچپ
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 باید دریابد که اکنون همین دموکراسی 
ا
پرولتاریای  رزمنده و  به تسخیر دشمن طبقاتی درآمده است.تماما

 تالش برایموظف به های طبقاتی خویش است و در عین حال بازشناسی و تدارک سالح مسئول   کمونیست  

 ی طبقاتی بردارد.وضعیت گامی در جهت اعتالی مبارزه تحلیلی که بتواند با شناخت  

هایش در سایر کشورها چنین مسئولیتی را بر عهده ایطبقهایران نیز همچون دیگر هم یپرولتاریای  رزمنده 

ها است که در نظر گرفتن هر کدام از آن ییفرازوفرودهاسرشار از  ی کارگر ایرانطبقه مبارزاتی   یختار دارد.

 توان در مبارزات چند سالمصداق چنین امری را میی جنبش کارگری در ایران باشد. راه آیندهتواند چراغمی

ا افق ب آکنده از رزمندگی، رادیکالیسم و خالقیت کارگری ییفرازوفرودهاتپه دید. کارگران شرکت هفت اخیر

رسی بر  ی مستمر.اتحاد و استقالل طبقاتی کارگران و همچنین نمود انحرافات گوناگون در جریان این مبارزه

 یی گذشتهدر جریان یک دهه -1سزایی است: دو حیث واجد اهمیت به زتپه ای کارگران شرکت هفتمبارزه

. ی طبقاتی در ایران دانستقراولن مبارزهتپه را یکی از پیشتوان کارگران هفتاتی در ایران میی طبقمبارزه

ران بر جنبش کارگری ای -در این مبارزه نشینیعقبیا روی و با هر بار پیش- تپهی کارگران هفتمبارزه یرتأث

ارگر ی کطبقهی طبقاتی نمای مبارزهتپه در جریان است به خوبی خصلتای که در هفتمبارزه -2 مشهود است.

که در ها و انحرافاتی خصلتها، ها و قوتها، ضعفایران در کلیت آن است. به این معنا که هر کدام از ویژگی

ر ایران دکارگران ی طبقاتی زهکلیت مبار  و دارد در واقع بازتاب و بازنمای  تپه وجود داشته ی کارگران هفتمبارزه

 رس ای است کهبازشناسی و طرد این انحرافات و حفظ دستاوردهای این مبارزه وظیفهضرورت از این رو  است.

 .دهای آن را متحمل شوهزینه هاباید سالی کارگر طبقههایی را به دنبال دارد که شکست آناز  زدن باز

 خورشیدی 08ی تپه در دههکارگری نیشکر هفت یسندیکا یتاریخچه

تپه تپه اولین موج اعتصابی در این شرکت نبوده است. کارگران هفتکارگران هفت 89و  89های سالاعتصابات 

 به آوردند  یای روچندین نوبت به اعتصابات گسترده 99تا  98های در سال
ا
روز اعتصاب مداوم منجر  85که گاها

اعتصابات به دلیل عدم پرداخت حقوق کارگران از سوی مدیران شرکت کشت و صنعت  شد. عموم اینمی

مردانشان شرایط و اوضاع بد تپه بود. مدیران در آن دوره نیز همچون شرایط حال حاضر و همچون دولتهفت

ه ای بود کای برای پرداخت نکردن حقوق کارگران ساخته بودند. در واقع این بهانهبهانه اقتصادی را بدل به

تپه فراهم شود. کارگران در چندین نوبت دست به اعتراضات عظیمی زدند سازی شرکت هفتمقدمات خصوصی

 تپه را به حالت تعطیل و و خط تولید در شرکت هفت
ا
ر دنیمه تعطیل درآوردند. یکی از این اعتصابات بزرگ  بعضا

ت های این شرکشد. کارگران اکثر بخش شروعی کارگران معوقهشکل گرفت که باز هم در اعتراض به  99سال 

هایی به نامه زدند. کارگران در چندین نوبت حتی دفتر مدیریت دست به تجمعدست از کار کشیدند و در مقابل 

شان دستمزد یکار و استانداری فرستادند و خواستار پیگیری مطالبه ینهادهای مختلف دولتی از جمله اداره

ردن ی کارگران و همچنین امنیتی کاین مسئولین شدند. عدم پاسخگویی این مسئولین در قبال خواسته از سوی

ن تنها باید هایشاای شد که کارگران دریافتند که در راه استحقاق خواستهتپه بدل به تجربهفضای شرکت هفت

ض پرداختند و در مقابل استانداری های شهر شوش به اعتراکارگران در خیابان به خود متکی باشند. در ادامه
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کارگری دستگیر شدند. در طول نمایندگان چند تن از  ی این تجمع و پس از آندست به تجمع زدند. در میانه

شکنی زد و به دنبال ایجاد تفرقه و چنددستگی بارها دست به اعتصاب شورای اسالمی کار ،اعتراض و اعتصاب

ی با چند ابا نوشتن نامه کارگران .پاسخ نماندتپه بیز از سوی کارگران هفتمیان کارگران بود. این حربه نیدر 

شورای شرکت خطاب به مسئولن دولتی خواستار برچیدن  های مختلف  هزار امضا از سوی کارگران بخش

و همچنین پیگیری یک تشکل مستقل از سوی خودشان شدند. کارگران در فرایند ایجاد این تشکل  اسالمی کار

ی کار را مورد خطاب قرار دادند و خواستار تشکیل انجمن صنفی با مجوز قانونی مسئولن اداره مستقل بارها

ا کارگران نه تنها عقب ی کار با این درخواست بود. امچه عاید کارگران شد مخالفت صریح ادارهشدند. آن

ز مخالفت کردند بلکه در عملی آگاهانه ا شورای اسالمی کارننشستند و با درخواست مسئولن بابت مشروعیت 

ی تشکیل تشکل مستقل کارگری به آنان محول گشت. این که وظیفهمعتمدی را برگزیدند  کارگران ،میان خود

 سندیکایی" را اعالم-کار "انجمن صنفی " آغاز  مؤسسام "هیئت با ن 99جمع از کارگران در نهایت در پاییز سال 

این تشکل مستقل کارگری که با خالقیت و همراهی  .کردند برگزارهمان سال انتخابات پرشوری  ماهآبانو در 

ست، های قبل از انقالب به بار نشیابی سالی تشکلتپه و همچنین در نظر داشتن تجربهاکثریت کارگران هفت

 آغاز کرد. 2تپه"فعالیت خویش را با نام "سندیکای کارگران هفت

 اند. جدا از آنر به پیش می یافتهتر و تشکلمنظمسندیکا از این پس مطالبات و اعتراضات کارگری را به شکلی 

تپه و همچنین کارگران ایران بخشیده بود این هفت به کارگران اییمبارزاتی چه روحیهسندیکا  یستأس که

رفت توانست بخشی از ی منسجم و مداوم که در ظرف مبارزاتی و متشکلی چون سندیکا به پیش میمبارزه

افزایش دستمزد را به همراه داشته باشد. از سوی  و حتیمعوقه همچون پرداخت دستمزد های کارگران خواسته

و دولت متبوعش جمهوری اسالمی فشارهایی را به کارگران وارد ساخت که آن هم از طرف ایران دیگر بورژوازی 

از نمایندگان کارگران  چند تن 99های آخر سال پاسخ نماند و اعتصاب باز هم ادامه پیدا کرد. در ماهکارگران بی

صندوق مالی برای کمک به  یستأسآگاهانه اقدام به  عملی تپه باز هم دربازداشت شدند. کارگران هفت

ب قرار خطامورد شدگان کردند. علی نجاتی یکی از کارگران بازداشتی در پیامی کارگران را بازداشتی خانواده

بر  یدتأکآوری این کمک مالی استفاده شود. علی نجاتی با معداد که نباید از منابع مالی غیرکارگری برای ج

ر را ی کارگسندیکا و طبقه مالی   استقالل   کارگری   در واقع سیاست   ،آوری شدههای جمعکمکشفافیت مالی  

 مطرح ساخت.

ابی مستقل و یتشکلکه با امر تپه بدل شد از این تاریخ به بعد سندیکا به برگ زرین دستاوردهای کارگران هفت

. سندیکا از درون مبارزات مادی و راندی خود را یک گام به پیش ابزار و سالحی طبقاتی مبارزهبه دادن شکل

ه ی خویش دریافتند کهای چندسالهتپه شکل گرفت. کارگران در جریان اعتصابهفتشرکت واقعی کارگران 

                                                           

، کارگران به شمسی 85ی که در دههچون سندیکایی به سندیکای کارگران تغییر کرد -انجمن صنفیه این علت نام آن از ب -2

نام به پاس زحمات کارگران مبارز آن دوره و همچنین حفظ ر کرده بودند. این تغیی تأسیسشکلی خودجوش چنین سندیکایی را 

 دستاورد سندیکا صورت گرفت.
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 به منجری مداوم این مبارزه در درون  ی این امر جمعی . تکامل و اعتالباشندباید متکی بر قدرت جمعی خود 

 رغمعلیو  هابا وجود ضعفتپه کارگران هفت تاریخی   دستاورد   به عنوانگیری سندیکا شد. در واقع سندیکا شکل

 بدلتپه برای پیگیری منافع کارگران هفت مستقل به نهادی آمدفشارهایی که از طرف کارفرما و دولت بر آن وارد 

 و همچنین مبارزات آتی کارگران   89ی کارگران قبل از انقالب پلی میان تجربه توانرا میسندیکا همچنین شد. 

ی کارگران نماد و نمود حرکت به سوی دستیابی به استقالل طبقاتی گیری سندیکا و عمل متحدانهشکل. دانست

 ندیکاس تپه شد چراکه خود  دستاوردهای کارگران هفتدر واقع سندیکا ضامن اجرایی حفظ ی کارگر است. طبقه

نین خورد و نباید چهایی نیز به چشم میدر این میان ضعف جمعی کارگران بود.دسته یتکامل مبارزه ینتیجه

-یصنف هایی همچون عدم آموزشگری کارگران است. ضعفی پایانی مطالبهبرداشت شود که سندیکا نقطه

این آموزش تنها مدت کوتاهی ادامه پیدا کرد. ناگفته نماند که  متأسفانهسندیکا که  کارگران از سوی سیاسی

زرگی های بدر روند این امر خلل کارگری نمایندگاندولت جمهوری اسالمی با وارد ساختن فشار هرچه بیشتر به 

 تأسفانهماز این دست فشارها بر کارگران بود.  شورای اسالمی کاروارد ساخت. تهدید و زندان و برگزاری انتخابات 

گردن  آنکارگری به  نمایندگانی آن بود. ضعفی که خود دبیرهآنچه در ادامه رخ داد تقلیل سندیکا به هیئت

از با ضعف تر نهادند. گویی سندیکا فقط زمانی موجودیت دارد که کارگران در اعتصاب باشند. ضعف سندیکا هم

تپه به خوبی مشهود بود و هر دم فضا را ی کارگران هفتمبارزه یبود. ضعفی که در ادامه یابی کارگرانتشکل

 انحراف میان کارگران تقویت نمود. برای ریشه دواندن  

تپه نبود بلکه کارگران تنها در میان کارگران شرکت هفتیابی یا به بیان بهتر ضعف تشکل در واقع ضعف سندیکا

را  توان آنی طبقاتی کارگران ایران مشهود بوده و است. چنان ضعفی که میمبارزهضعفی بود که در کلیت 

طبقاتی را مستعد انحرافی ی کلیت مبارزه این فقدان  در ادامه  تعریف کرد. 3مستقل یابی کارگریفقدان تشکل

 ساخت. گراییجنبشنام  به

 شودجدیدی می دورانی طبقاتی وارد مبارزه

 ی کارگردر قامت طبقه نه اما این بارو با وجود حضور کارگران  -بروز یافت  89سال  ماه  دیهای چه در شورشآن

 ضعف یو نتیجه نمودچیزی نبود جز  -بندی طبقاتی مشخصیبدون هیچ صفبلکه در قامت مردم ایران 

 شورش   های اینخصیصهیکی از بارزترین استقالل طبقاتی کارگران. تضعیف هر چه بیشتر یابی و تشکل

د. اناسشنمیشناخت و  گرایی بازانحرافی که در میان صفوف کارگران خود را با جنبش. بود بیطلسرنگونی

ی انقالبی که باید به دنبال انقالبی اجتماعی باشد ی کارگر را نه در قامت یک طبقهکه طبقه ایگراییجنبش

ین در چنقرار گیرد.  دولتدر مقابل  عترضانمنگرد که باید همراه با دیگر می معترضبلکه به صرف قشری 

. گذارندپا در خیابان می ایطبقاتی و با چه افق اندایاز چه طبقه معترضانمهم نیست که این وضعیتی دیگر 

صدا شود که تواند همراه با دختر طبقه متوسطی همیمزند کارگری که در خیابان فریاد میبر این اساس 

                                                           

 .ی رادیکال کارگریبه اصول مبارزه اتکای و از سیاست بورژوای استقاللمستقل به معنای  -3
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زند ی خود فریاد میی چندسال اخیرش حضور در ورزشگاه آزادی است. کارگری که برای حقوق معوقهدغدغه

 به عنوان "مردم" باید 
ا
ر د که دز داری قرار گیرد و پرچم برافراسرمایهدر کنار آن خردهفارغ از جایگاهش و صرفا

همه با هم که  شورش  . این است ت شدهاش نیامده و حال ورشکسها دولت به کمک کارگاه تولیدیاین سال

که  بود ایی همان انحرافات سیاسیسیطره متجلی ساخت 89ماه در دی "اعتراضات مردمی"خود را با نام 

ی در ساحت داخلی و خارجی یاقدام و سیاستی کارگری بلکه خوراکش را نیروهای چپ و راست بورژوانه  آن منشأ

 4ساختند.ین تأم

 ی طبقاتیگوشزد کرد که میدان مبارزه هاکمونیستعطفی تاریخی به  یماه همچون نقطهدی با این وجود 

ای های رنگی برای پاسداشت ویز شویم. دورانی که دیگر خبری از جنبشرو میتغییر کرده و با دورانی جدید روبه

تی های معیشی طبقاتی خود را با نام شورشمن کو؟" نیست. این دوره از مبارزه یرأ" س نویسی  ناایرانی و اسک

کشان جامعه به چندین دهه به واقع واکنش کارگران و زحمت شورشی که 8.کندعلیه وضع موجود تعریف می

که کماکان  دهدانحرافاتی را نشان می زمانهم هااما این شورش استثمار روزافزون بورژوازی ایران است.

 که باید آن را انحرافی مهلک- گراییدر واقع جنبش .بار ایدئولوژیک سرمایه بر آن مشهود استآتشی سیطره

 ماه بروز نیافت بلکه همچون انحرافیهای دیی شورشفقط در لحظه -ی کارگر ایران دانستبرای طبقه

 های سیاسیضع جریانریالیستی سبز و مواجنبش پروامپهای پیش از آن نیز وجود داشت. سال در دارریشه

پ های چی طبقاتی بود. جریانگرایی درون مبارزههای جنبشجنبش یکی دیگر از تجلی از این چپ در دفاع

به دفاع از جنبش سبز پرداختند و با این استدلل که  طلبیسرنگونیی سیطرهو همچنین  "مردم"به نام دفاع از 

این جنبش را از هم جدا کرد به دنبال آن بودند که پرچم سبز را به پرچم سرخ بدل باید حساب مردم و رهبران 

را به نفع خود  آن مقدسی است که هر آن باید از آن دفاع کرد و عنصرهمان مردم گویی  برای این چپ   سازند.

اگر " این چپبه قول  باید در کنارش ایستاد. چراکهمعترض بود  عنصر مقدسشکل داد و در هر جایی که این 

                                                           

د. در جنبشی اشبندی طبقاتی باتی که به دنبال صفشکل گرفت بروز یک شورش کور بود و نه جنبشی طبق 89آنچه در دی ماه  -4

تواند می تیشود که حو ترسیم می اکتیکی طرحی رزمنده رهبری آن را در دست داشته باشد افق، استراتژی و تطبقاتی که پرولتاریا

د با توانند به پرولتاریا بپیوندنمی طبقه متوسطی معترضان  در چنین شرایطی همان . دیگر فرودستان جامعه را با خود همراه سازد

جنبشی را در  رهبریدر چنین جنبشی پرولتاریا پذیرند. ی بهتر را میی پرولتاریای  انقالبی برای آیندهاین تقاوت که افق و برنامه

نه تنها حامل کورسویی  89. دی ماه نمایدتاریخ حک می توری پرولتاریا خود را با بر حرکتدست دارد که در نهایت با برقراری دیکتا

بروز یافت چراکه  89طرد کرد. دی ماه  بندی طبقاتی داشتان از طبقات و صفاین افق طبقاتی نبود بلکه هر آنچه را هم که نشاز 

گرایی در این دوره نفی و طرد و خیابان 89برد و خیابان دی ماه یابی رادیکال خود به سر میهنوز در ضعف تن ولتاریای رزمندهپر 

 ها امکان بروز دارد و آن هم تحت لوای نام پرولتاریا و نه مردم.یابی تنها در حوزهیابی رادیکال است. تا اطالع ثانوی این تنهمین تن

به میانجی افزایش قیمت بنزین  ی کهاعتراضاتشاهد بودیم.  89ماه سال های معیشتی را در آباناین شورش دیگری ازمصداق  -8

ی کارگر است و همزمان ی طبقهاستثمار و فقر فزاینده ی اعتراضات  است. زمینه 89ی دی ماه شروع شد. این شورش در واقع ادامه

ت چنان شکل گرف 89ات در آن مشهود است. با این تفاوت که شورش کوری که در دی ماه گرایی و کور بودن اعتراضتسلط خیابان

ولت ی دکارگران عاصی از وضعیت را به وحشت انداخت. از سویی وحشت از سرکوب وحشیانه پیش رفت که حتی 89 در آبان

 .ر قیمتیتبعات خطرناک سرنگون ساختن  جمهوری اسالمی به هبورژوایی و از سوی دیگر وحشت از 
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ر جریان "ما در کنارش نباشیم گرایی جنبشدر کنار اینجاست که شوند. میرا صاحب  بهاگرانهای دیگری این د 

 خته تاوادارشان سا هاستاپورتونیسمی که سال و آن اپورتونیسم است. یابدمی تجلیهمزاد دیگری ی خصیصه

ه در آنک به جای بنشانند. این چپ کرده و مردم را به جای طبقهی کارگری و رادیکال را رها مبانی و اصول مبارزه

وامپریالیستی روی پر  طلبی  باشد به سرنگونی ی طبقاتی برای پیشروی پرولتاریاسازی بستر مبارزهفراهم تکاپوی

تند. سیابی رادیکال پرولتاریا بایو تن ایعلیه منش کار حوزه دارد حتیای که آنان را وامیطلبی. سرنگونیآورده

ر د گری در آن حلول یافته.که انقالبی استاعتراضات معیشتی آن پدیدار  ذات مقدسی در تحلیل چپ پروغرب 

 هبندی طبقاتی. اینان دیگر جریانی طبقاتی معنایی دارد و نه صفتحلیل و موضع این چپ نه مبارزه
ا
ا را صرفا

 اش شوند.آنچه را که به چپ تعلق دارد صاحباجازه نداد و  اید از آنان عقب افتاددانند که نبرقبایی می

ها، فقط به هنگام آنان این ذات مقدس همچون لوح سفیدی است که هجوم  عاملیت  دیگر سوژه"برای 

ا ی ی کارگزارش ذات مذکور راشود. هجومی که بسته به سوژهاش بر کف  خیابان بر آن کارگزار میپدیداری

طلبان و گرایان، اصالحنیروهایی چون اصولبخشد. از این منظر سازد یا اعتال میمکدر و مخدوش می

آمدنیوز همه و همه آن عامل فردا و وتو، صدای آمریکا، رادیوسی، منبیی چون بیهایرسانه

عنی هر کسی از ی- ییدشانتأاند و عاملیت نیروهای مورد ی پدیداریکننده و غیرخودی در لحظهمخدوش

بخش جنبش و نیروی خودی است. در این تحلیل، چالش نیروهای آن عامل اعتال -ی کارگرطبقه

ی به خیابان آمدن و پدیداری اعتراضات در لحظه برداری از این اتفاقات به تمامیاجتماعی و سیاسی بهره

 چگونگی نقشاز دل  ذات بحران
ا
شود. این تحلیل با زمختی  تمام میآفرینی در آن لحظه تعریف دار و صرفا

ای تقلیل داده و به همین ی علت و معلولی  مکانیکی و لحظهی میان ذات و پدیدار را به یک رابطهرابطه

ی کند. این دوگانهروی محدود میی مصادره و دنبالههای وضعیت را به دوگانهی عاملیت سوژهسبب دامنه

ان آنهای هاست که مسبب لب گزیدنسیون چپ ایران دههیهای اپوزمفهومی نیرو -آشنا در نظام سیاسی

ها در هر رخداد اجتماعی شده: "دیدید چه شد؟ اتفاقی را که مال ما بود ازمان ربودند!" از منظر این جریان

 9"تاریخ همیشه با ماست... البته اگر دیگران بگذارند!"

 ستیسیون پروامپریالییاپوز است. چپ آن بدل شده جناحبه  خود متأسفانهکه  بردنام می "دیگرانی"این چپ از 

ه سالح ی کارگر را از دستیابی بطبقهخواهد میکه  کندعمل میبورژوازی جهانی  هایهمان سالح به سان

 از او بازستاند. امپریالیسم جهانی با در است در گذشته به دست آوردهکه آنچه را  طبقاتی خویش بازدارد و حتی

ا رسیده فر در خیابان کند که زمان انقالب ها و ابزارهای امپریالیستی خویش چنین القا میدست داشتن رسانه

زنند که را سرنگون سازیم. جریانات وابسته به همین امپریالیسم فریاد می "رژیم"توانیم است و همه با هم می

من سرکوب -ی کارگر طبقهدانند که فرا رسیده است چون نیک می "مردمیانقالب "زمان  ورژوازی ب طبقاتیبه ی 

 رنگمکتدارکات انقالبی خویش را  -با اسم رمز دموکراسی امپریالیستی تدارکات ایدئولوژیکایران و همچنین 

ما "باید او را به نام طبقه خطاب نکرد باید گفت که  .شودآنچه را که تدارک دیده باید از او سلب  حتیساخته و 

 "میم.رد  نیز چون تو م  

                                                           

 .علیه فقدان، کاوه سلطانی -9
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خطاب قرار داد که این همان انقالب مورد کشان جامعه را زحمت 89در دی ماه در این میان چپ بورژوایی 

یزید "به پا خ نشین بارها قول آن را به شما داده بودیم. "وقت انقالب فرارسیده"،کارگری است که ما احزاب خارج

گفتیم". "کارگران شورای کارگری تشکیل دهید و در انتظار قدرت دوگانه این همان دموکراسی است که ما می

 9." خیابان را به تسخیر درآرید.""باشید

رایشان بود. همین قبه نسبت معیشت رو به قهواکنشی کور از سوی کارگران  89اعتراضات دی ماه  بنابراین

را برای ریشه دواندن  های پیش هر دم فضاخیزد در سالیابی کارگری برمیفقدان تشکل ازواکنش کور که 

سیون به عنوان انقالبی یاز سوی اپوز 89انحرافاتی مهلک فراهم ساخت. بر بستر همین انحرافات، دی ماه 

رشان طلبی سسرنگونیی در بازار مکاره کارگران را به خیابان دعوت کرد تاسیونی یمردمی عنوان شد و چپ اپوز

ی ضعف آگاهی راستین طبقاتی ی طبقاتی به واسطهمبارزه بطنهای این چپ در آری آفتکاله نماند. بی

قد  در مجامع کارگریبا چاشنی آکسیونیسم  شوراگراییمروز در قالب ا که. ضعفی است کارگران ریشه دوانده

 .ه استعلم کرد

 0تپهشوراگرایی در هفت

ی پایهها بر . این اعتصابشکل دادندهایی را مجموعه اعتصاب 89و  89 هایتپه در سالهفتکارگران نیشکر 

تپه تدارک یافت. مخالفت با سازی شرکت هفتحقوق معوقه و همچنین مخالفت با خصوصیاعتراض به 

ی کارگران بود تا بتوانند با ممانعت از این سیاست بخشی از فشارهای کارفرمای سازی عمل آگاهانهخصوصی

های گسترده و همچنین اخراج سازیخصوصی را برطرف سازند. کارگران بنا بر اخبار خصوصی

 ابل اینبه مخالفتی صریح و شفاف در مق ،کشور جاییجابعد از اجرای این سیاست در  هایشانیاطبقههم

سازی در محل کار تپه بعد از مدت کوتاهی پس از اجرای خصوصی. کارگران نیشکر هفتروی آوردندسیاست 

شان شود. از سوی دیگر پرداخت نکردن حقوق معوقهتر میخویش شاهد بودند که روز به روز وضعیتشان بغرنج

ر ددست به اعتصاب گسترده  های گذشتهسالی مبارزهداشت که بار دیگر همچون از جانب کارفرما آنان را وا

این اعتصابات در چندین نوبت توسط کارگران به اجرا درآمد. اما نه تنها از جانب کارفرما  سطح شرکت بزنند.

تفرقه  نمیان کارگرا درکرد پاسخی صریح بابت حقوق خود دریافت نکردند بلکه کارفرما در چندین نوبت سعی 

ی رو شدند و آن زمزمهتری نیز روبهکارگران با تهدید جدی 89در سال  به اخراج کرد. تهدید آنان راو ندازد یب

بارها چه به شکل گسترده و چه پراکنده به اعتصاب روی  89تعطیلی شرکت بود. از این رو کارگران در طول سال 

 جدیدی به خود گرفت. یوسوهاسمتتپه تدارک یافت هفت اما این اعتصابات که از جانب کارگرانآوردند. 

                                                           

ی ماه به مثابههای دیشورش" ،کاوه سلطانی ینوشته "علیه فقدان" متنرجوع کنید به  89ماه برای تحلیل تفصیلی وقایع دی -9

 .پویان صادقیی نوشته "ای نوینمولفه-لیت و تروماک"و همچنین متن  ی بهروز کاشفینوشته "میراث بورژوازی

 از شورای"مینا یاری،  ینوشته "به چپ "انحراف ممنوع، حتی شوراگرایی را وامدار این متون است: تحلیل و نقد متن حاضر -9

مبارزات " و "دوزهادی کاله یشات: از خیابان تا شورا نوشتهیک لنگ"، پوریا سعادتی ینوشته "مدرنپستپتروگراد تا شوراهای 

 .خسرو خاکبین ینوشته "هاتاکتیکاستراتژی و : کارگران
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رسمی سندیکا آغاز شد اما در ادامه نام سندیکا  یدر روزهای نخست خود با نام سندیکا و بیانیه گرچه اعتصاب 

متشکل  و هایی در دفاع از اعتصاببیانیه ی خود بارهابه وظیفهسندیکا بنا هرچه بیشتر به حاشیه رانده شد.

های کارگری صادر کرد. تپه بلکه در دیگر حوزهابی نه تنها در هفتیساختن آن و همچنین دفاع از امر تشکل

شرکت ر د جعلیسندیکاسازی ی پروژهو همچنین افشای  شورای اسالمی کاربرای مثال در چندین نوبت به نقد 

تپه و هم سندیکای کارگران هفت که به حق و به شکلی آگاهانه ایجعلیسندیکاسازی رانی پرداخت. اتوبوس

ی ضدکارگری روی که به دفاع از این پروژهرا هایی جریان و حتی ندسندیکای شرکت واحد آن را طرد ساختهم 

 کردند.رسوا  -آزاد یهمچون اتحادیه-آورده بودند 

ه در تپنیشکر هفت یسازی توسط کارگران سرداده شد و سندیکاشعارهای ضدخصوصی 89در اعتصابات سال 

تپه هر سندیکای نیشکر هفتی دبیرهبرخی از اعضای هیئت متأسفانه سزا داشت. امادهی آن نقشی بهسامان

و فعالیت خود را با نام مجمع نمایندگان به پیش بردند. کارکرد این مجمع  هرنگ ساختچه بیشتر سندیکا را کم

 ی اعتصاب موجودیت داشتهل گرفته که فقط در لحظهنمایندگان مشخص بود. گویی مجمع نمایندگان شک

باشد که  99همان مجمع کارگران معتمد سال یادآور تپه شاید باشد. مجمع نمایندگان در تاریخ نیشکر هفت

 اب دیبه دستاور بدل  مؤسسهیئتزحمات مورد قبول کارگران قرار گرفت. اما سندیکا  مؤسسبا نام هیئت بعدها

ی آن را با تهدید و سرکوب و زندان پرداخته بودند. سندیکا پیش هزینه یکارگران در یک دههکه  شدنام سندیکا 

 مجمعبود. گویی  95ی آنان در دهه یجمعدستهکه گفته شد دستاورد عینی و ملموس مبارزات  گونههمان

اشتباه ساده بلکه اما این نه یک  ها پیش پیموده است.خواهد همان راهی را طی کند که سالنمایندگان می

 پردازیم.که در ادامه به آن می. خطایی که ریشه در انحرافی بزرگ داشت نشان از خطایی مهلک بود

ر د نمایندگان طرح شد. مجمعهای شورای کارگری از سوی تپه زمزمهی اعتصاب پرشکوه کارگران هفتدر میانه

شورای  .ونی بودسیینبود بلکه آغشته به سیاستی اپوز از وضعیت نه تنها حامل تحلیلی رادیکال شورا یدهایواقع 

 ترشیپ که بود ایگرایینمود همان جنبش ه بودندگرفت دندانکه جریانات چپ بورژوایی آن را به  ایکارگری

ه عاریت کارگران روسیه ب مبارزات پرشکوه بحث شد. با این تفاوت که چپ بورژوایی این شورای کارگری را از تاریخ

پروغرب  . چپبرجسته نمود شورای کارگری رای ایدهماه درگاه انقالب است و با این تحلیل اشتباه که دیگرفت 

؟ رودبا چه روندهایی پیش می اشبیند که تاریخ مبارزات کارگری در سطح جهانی و داخلیدید و نمیلزومی نمی

ی اهمین برایش کافی است که مجموعه کارگران به طرح شورای کارگری روی آورند؟ و آیا زمان آن فرارسیده که

گرایی هر سیونیبا اپوزبنشاند و مزه کند و به جای تحلیل طبقاتی لب و مکانیکی را مزهص  های العملاز دستور

به  زاای دارد لحظههراس  پیشرو. این چپ که از کارگران الفتوح کارگران معرفی نمایدبه عنوان فتح عملی را

کارگران را قربانی  ،هر لحظه به دنبال منافع جناحی خویشو  8ی کارگران دست نکشیدهانحراف کشاندن مبارزه

                                                           

رضرررا شرررهابی دیرررد. وقتررری کررره رضرررا شرررهابی بررره  نسررربت برررههرررایش گریتررروان از هوچیهرررراس ایرررن چرررپ را می -8

 محکرررروم کرررررد ورا تی هررررای امپریالیسرررردا کرررررد و تحریم پرررریکررررارگران ایررررران در فرانسرررره حضررررور  یعنرررروان نماینررررده

 ینماینررردهی خرررود برررود نثرررار آنچررره را کررره شایسرررتهت پروغررررب عرررایرررن جما، بررره نقرررد احرررزاب خرررارج نشرررین پرداخرررت
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وام  89ماه کند که آن را از دیی شورا تحلیلی را با خود حمل می. ایدهاست ساختهاش های ارتجاعیسیاست

داند چه نمی طلبد.چه ملزوماتی می شد بدون آنکه بداند تبلیغ چپ پروغرب سوی. این شورا از 15گرفت

 لزومی نداسیونی جریانیطلبد چراکه پیشاپیش جایگاه اپوزملزوماتی می
ا
رد های پروغرب را اشغال کرده و نتیجتا

که به دنبال بازشناسی اصول جنبش کمونیستی باشد. تحلیل اشتباه چپ پروغرب از جنبش کارگری و طرح 

ایگاه جناشی از های ی تاریخی بلکه تجلی ضرورتی کارگری نه ناشی از ضعف نظری یا کمبود دادهی شوراایده

 11اش است.سیونییاپوز

ی تپه به مطالبهکارگری چون اسماعیل بخشی در هفت هاینمایندهاز سوی برخی از  متأسفانه همین شورا

یابی کارگری تشکلسد که شوراگرایی گامی به پیش در در نگاه اول شاید چنین به نظر ر  اصلی کارگران بدل شد.

 این شورا آمده بود که در واقع است اما 
ا
 های پیش را از کارگران بازستاند.یابی سالتشکل اتفاقا

ی خویش را های شهر شوش هر دم طبقاتی بودن مبارزهدر خیابان 89در سال  ی اعتصابشانکارگران در ادامه

ه ک در واقع کارگران معترضیاین بار در هیئت "مردمی معترض" ظاهر شدند.  سفانهمتأبه کناری نهادند و 

می د و با تحت فشار گذاشتن دولت حانخود را به اثبات برسان مطالبات با حضور در خیابان حقانیت خواستندمی

 را با نام شوراگرایی در خیابان بازتولید کردند. 89ماه های دیخصیصه به مطالبات خود دست یابند استثمارگران

ی خود داشتند آمده بودند که نشان دهند کماکان بر مطالبهرا  99 سال   ی حضور در خیابانآنان که تجربه

طلبی و ی سرنگونیی سیطرهبه واسطه بار ینادر آن حضور یافتند  89اما خیابانی که در سال  اند.ایستاده

 ب ،خود کارگرانی گرایی در بطن مبارزهانحرافی چون جنبش
ا
و  ساختل به مردمی معترض دآنان را صرفا

 .نه کارگری بود و نه مستقلخواهانش بودند با نام شورا که  اییابیتشکل ،بر بستر این انحراف متأسفانه

 تپه در آن گام نهادند نه خیابانی که کارگران هفت
ا
ی های شهر شوش بلکه خیابانی با سیطرهخیابانصرفا

گرایی و اپورتونیسم بود. جای تعجب ندارد که کارگران از "مردم" و یا جمعی از بازاریان درخواست حمایت جنبش

                                                           

بررره کانرررال اتحادیررره آزاد  یندازیررردبارگری شرررریفی چرررون رضرررا شرررهابی کردنرررد. همرررین کرررافی اسرررت کررره نگررراهی کررر

 .کارگران و همچنین سایت حزب کمونیست کارگری

خیابان است که تاکتیک شورا را در دستور کار دارند تا از با تحلیل انقالبی بودن شرایط و در پی آن استراتژی دعوت به  آنان" -15

 (خسرو خاکبین ها،مبارزات کارگران: استراتژی و تاکتیک) "منظرشان در این شرایط سهمی هم گیر کارگران بیاید.

کنند فتار میای ر افق، ولی به گونهاند و بدین نمط با امپریالیسم هماومانیست-پزی "انقالبی"، به واقع دموکراتواینان با دک» -11

 دانند. سمفونی  اینکنند که گویی نمیای وانمود میدانند، ولی به گونهدانند؛ همان اوج ایدئولوژی: میکه گویی این را نمی

ا تمام ها، با تمام تنوعی که دارند و باش جار شود. تمامی  آنایرانی، نفیری است که باید هرچه بیشتر ناکوکیارکستر بدآهنگ چپ  

جند: گنبینیم، میخوانیم بسیار میروند، از سوی ما ذیل همان نام مبینی، که وقتی لنین میای که برای هم میفیس و افاده

 سیاسی، در یک ی بازنمایی  "یارؤطلبی  ج.ا.ا". "عمل خواهی" و "سرنگونی"دموکراسی نظر دارند:"شرکا". "شرکا" بر این اتفاق  

من امپریالیسم و ارتجاع کرده است و همین تصاویر کلی و عام است که در یک مأدرست همین تصاویر کلی و عام را جایی، جابه

رده است. "وحدت های اساسی  گرایی" سرخطسیون" و "جنبشیاپوز انکسار تصاعدی، تمامی اذهان را آلوده کرده و با خود ب 

ها پراکسیس به "الهیات عمل و اقدام" فروکاسته شده است، جا که در نزد آنباشد و از آنها میآنکار کرد سیاسی و سبک عمل

 مساحی جغرافیای سیاست، پویان صادقی()«گرایی گریزی ندارند.لذا از آکسیونیسم و خیابان
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های مالی غیرشفاف و غیرکارگری حمایتشان را طرد ساخته بودند. های پیش با نام کمککردند که سالمی

قه و نام کارگر نام طبگرایی رفتند که حتی جنبشبه زیر ضرب ضعف و در نهایت طرد سندیکا با تپه کارگران هفت

شهر شوش  یجمعهامامآنان را به سوی درخواست حمایت از  "مسلمانان جمعی از"را از آنان گرفت و با نام 

صاب کارگران ی اعتا در پیکرهگرایی و اپورتونیسم که این بار خود ر کشاند و این همان بروز اپورتونیسم بود. جنبش

ویی این . گتپه به نمایش گذاشت یک لحظه هم به کارگران اجازه نداد که ببینند چه به سر سندیکا آمدهفت

تر بپیمایند و هر دم در حال دفاع از خود باشند و آن هر بار و هر سال و هر دهه باید راه گذشته را سخت کارگران

ر این دفاع کارگران د"و آن دستاورد نیز از بین برود.  سر برآوردهنگام که اندک دستاوردی کسب کردند انحرافی 

های دشمن تنها امیدشان این است که مجبور هی سربازانی است که زیر باران خمپار مسیر چونان دفاع جانانه

 12."نشینی نشوندبه عقب

ست در بود شورایی شهودنیز م 13های اسماعیل بخشیدر برخی از سخنرانی متأسفانهکه  ایشورای کارگری 

. اسماعیل بخشی که بودند بورژوایی طرح ساخته سیون  یاپوز هایگنگی که جریان حد شورای مردمی  

 "دممر "گرایی بدل به ندای ی همان جنبشتپه باشد پس از مدتی با سیطرهصدای کارگران هفتخواست می

 ارگریک تای ایران است بودن جامعه ینفی طبقات برای ایواژهکه گفته شد تنها  طورهمانایران شد. مردمی که 

های خیابانی خصیصه . این همانپیوند دهدچون اسماعیل بخشی را به دختر چوب به دست خیابان انقالب 

 زار تهراناعتراضات مشتی سودجوی بابا تراز سنگ و همتپه را همی کارگران هفتی متحدانهکه مبارزه بود

 سازد.می

ی حضور در خیابان در لحظه ه بودندها مبارزه به دست آوردتپه آنچه را که طی سالکارگران هفت متأسفانه

اش ها در تدارک نابودیسال یاسالم یجمهور دولتسندیکایی که  فراموش کردند و آن چیزی نبود جز سندیکا.

ماجرا  طرد سندیکا پایان. اما بودطرد سندیکا  اهمان یگرایآری انحراف شورا با نام شورا به حاشیه رانده شد. 14بود

 .بودن

                                                           

 .ها، خسرو خاکبینگران: استراتژی و تاکتیکمبارزات کار  -12

این  منشأایران است. نباید کارگران ی طبقاتی در واقع سخنان اسماعیل بخشی تجلی انحرافات مذکور در کلیت مبارزه -13

 در اعمال نماینده
ا
خشی ب اسماعیلخطاهای چون اسماعیل بخشی دید و نباید چنین تصور شود که  ایی کارگریانحرافات را صرفا

ر اگپردازند که گویی ها چنان به نقد اسماعیل بخشی میبرخی از چپ متأسفانه. تپه استآن انحراف اعظم در شرکت هفت

وشته ن ای که نبایدمتن "نامههایی از بخش داد.تپه به چنین سرنوشتی تن نمیگزید هفتاسماعیل بخشی راه دیگری را برمی

ی این متن تپه است. این در حالی است که خود نویسندهامل چنین تحلیلی از شرکت هفتکمونیستی ح " در سایت تدارکشدمی

 این انحراف را به نقد بکشد اسماعیل بخشی منشأداند اما در ادامه بیشتر از آنکه اسماعیل بخشی را سخنگوی مشی انحرافی می

 داند.مسبب آن می را

و ند کرا به اشکال گوناگون تضعیف  دسندیکای شرکت واحتپه و سندیکای هفتاسالمی بارها تالش کرد که دولت جمهوری  -14

ز برخی از جریانات چپ پروغرب نی رانی بود.ی سندیکاسازی حکومتی در شرکت واحد اتوبوساز بین ببرد که مصداقی از آن پروژه
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 جمهوری اسالمی تکمیل کرددولت  تمام گذاشتنیمهچپ پروغرب که را آنچه 

 در تابستان و پاییز تپه )دولت بورژوایی ایران که شاهد خروش کارگران هفت
ا
بود در طول ( 89سال خصوصا

های گوناگون نیروهای خود را بسیج ساخت که شاید فرجی شود و کارگران دست از اعتصاب اعتصاب به شکل

اقدام به  شورای اسالمی کاربارها از طریق دولت  مدی بر سرکوب آتی بود.درآو این تنها پیش بکشند

های خشب تر به میدان مبارزه آمدند و حتینکرد اما کارگران نه تنها عقب ننشستند بلکه پرتوا یشکناعتصاب

دیگر را متقاعد کردند که دست از کار بکشند و به اعتصاب بپیوندند. دولتی که ماهیتش چیزی نیست جز 

را  کارگری نمایندگان داران در نهایت به سرکوب مستقیم روی آورد.حراست از نظم سرمایه و حمایت از سرمایه

خود احضار کرد. فضایی از رعب و وحشت را حاکم بازداشت کرد و جمع کثیری از کارگران را به نهادهای امنیتی 

 -گذشته روزهایبه نسبت  با تعداد کمترولو -اما بازهم کارگران مبارز ساخت تا کارگران نتوانند اعتصاب کنند. 

سر دادند. سرکوب کارگران  همکارانشانخود را مبنی بر آزادی  یدست از اعتصاب نکشیدند و شعار متحدانه

 یتشوار ست که این نوشتار توان استقامت این کارگران چنان ستودنی ن رذیالنه و وقیحانه وطی این روزها چنا

خود بازگشت.  95ی ی دههرا ندارد. در هر صورت دولت بورژوایی ایران چنان هراسان شد که بار دیگر به تجربه

این  ندآوردمیتپه ممانعت به عمل از بیان وجود اعتصاب در هفت ها حتیکه مدت یاسالم یجمهورهای رسانه

 طراحی"د. مستند نکارگری را مخدوش ساز  نمایندگانی که چهره ندرا به کار گرفت خود ایبار تمامی توان رسانه

 یماسال یجمهور یارسانهی چون اسماعیل بخشی بر روی پرده کارگرانیی تخریب چهرهکه به قصد  "سوخته

 بود.اش وقاحت طبقاتیپدیدار شدن رفت نشان از هراس بورژوازی ایران و 

علی  چون اسماعیل بخشی و اینمایندگان کارگری. پس از دستگیری و بازداشت بودی پایانی نپرده اما سرکوب  

ر سالمی کارا برگزار کرد. شورای ا شورای اسالمی کاردولت دست به کار شد و انتخابات ، 89در آبان ماه  نجاتی

رخی از ب متأسفانهکرد و آنان را به انتخابات فراخواند.  ییدتأاعتراضات کارگران را تر تمامگری هرچه یذبا مو

ارگری به ک نمایندگانبرخی از  و حتی کارگرانی که به تازگی آزاد شده بودند از این انتخابات استقبال کردند

سال به  45بود که طی  یاسالم یجمهوری قدیمی دولت عنوان کاندید اصلی انتخاب شدند. این همان حربه

ال در س ای جدید از جانب دولت نبود. این حربهحربه شورای اسالمی کار. برگزاری انتخابات بوداجرا گذاشته 

دیکا شد از جانب دولت اجرایی شد. اما در آن سن یستأسکارگران که منجر به  یپس از اعتراضات گسترده 99

تپه و این است که کارگران هفت سؤالی کارگران همراه شد. حال با تحریم گسترده و موفق نشد سال

 با وجود تکرار آن حربه چگونه به این انتخابات آری گفتند؟ نمایندگانشان

چون تشکلی خودجوش و  شدتحریم از جانب کارگران به این علت  شورای اسالمی کارانتخابات  99در سال 

و دیگر  شورای اسالمی کارکه  ندها دریافت. کارگران طی ساله بودندچون سندیکا را ایجاد کرد بهاگران

                                                           

ژه از در دفاع از این پروآزاد کارگران  یاتحادیه مواضع حمید تقوایی وبه این پروژه آری گفتند.  شرمانه با اتخاذ موضعی میانهبی

 .انهمحمدرضا حن ینوشته "سندیکاسازی حکومتی"بنگرید به متن  برای توضیح بیشتر است. جماعتافتخارات دیگر این 
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گونه های شورشخصیصه و 89ماه دیاما . انددر این جنگ طبقاتی در کدام جبهه ایستادههای انحرافی جریان

ها . اگر سندیکا در آن سالهای جدیدی ترسیم کردبندی طبقاتی را مخدوش ساخت و جبههصفهر دم و کور آن 

آن  تدارکخواهان  ایشد که کارگران در مقابل هر جریانی و هر دولت بورژواییطبقاتی محسوب میسنگری 

و  واحدند ایدر جبههها ی مردم و جریانهمهدر آن گویی بار کارگران خود را در خیابانی دیدند که  بودند این

قل یابی مستای که شوراگرایی به تشکلضربه ری اسالمی" است.وشان است "رژیم جمهآنچه دشمن مشترک

ورای شناتوان ساخت. شوراگرایی و  شورای اسالمی کاری کارگران وارد ساخت در نهایت آنان را نیز در مقابل حربه

حال یکی  .یابی مستقل کارگران بودعدم تشکل آن یافتند و بروزی مشترک توان بر بطن یک زمینه اسالمی کار

ساز سازد و دیگری نهادی دستسیون که مستقل بودنش را تنها با استقالل از "رژیم" تعریف مییی اپوزدر جرگه

 از جانب دولت بورژوایی.

شورای اسالمی کار بدانند اما این  ازکارگری  نمایندگانشاید بسیاری سرکوب را عامل پیشوازی بخشی از  

 یریسم توانست عزم کارگران را کمتر ساخته و باز هم مسیر را برای تجلی اپورتونیسم باز کند.سرکوب تنها می

ی خود را که مبارزهکرد  قانعکارگری را  نمایندگان و شدکارگری مستقل نادیده گرفته  ی جنبش  آینده که در آن

در واقع نمایندگان کارگری خواهان آن بودند که حق  18پیش برند. رای اسالمی کارشوبیشتری در  با امنیت

ا مستعد ها ر یابی مستقلی که از آن نام بردیم آنهمان ضعف تشکل متأسفانهکارگران را از کارفرما بگیرند اما 

ی کارگری دلسوز حضور داشته باشند کارگران حضور در شورای اسالمی کار کرد. گویی همین که چند نماینده

در واقع این  .توانند به حقوق خود برسند حال چه در شورای اسالمی کار باشد چه هر شورای دیگریمی

 ترخطرناکتواند های منحط نیست اما میجریان19ارز اپورتونیسم وقیح که هم می شرافتمندانه استاپورتونیس

از آن رو شرافتمندانه است که به دنبال منافع کارگران است اما در عین حال اپورتونیستی است چراکه  شد.از آن با

 دهد.هایت به منافع درازمدت ترجیح میای کارگران را در نی مستقل را رها کرده و منافع لحظهاصول مبارزه

و  اهای گذر به خاطر منافع آنی روز، این تالش برای کامیابی "این فراموشی مالحظات پر عظمت و بنیادی

 ی جنبش برای منافعآینده فدا کردنمبارزه در این راه بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، و به بیان دیگر 

                                                           

پس از آزادی به عنوان کاندید در انتخابات شورای اسالمی کار شرکت  بود کهکارگری  نمایندگانمحمد خنیفر یکی از همان  -18

ا به دست آورد. محمد خنیفر با وجود حضور در شورای اسالمی کار توسط کارفرما حکم اخراجش صادر کارگران ر  رأیکرد و توانست 

 شد و بازهم تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار گرفت.

ل منافع که به دنبا ایی کارگریکه میان نماینده دانم چرامندانه و وقیح را ضروری میتافاین تفکیک میان اپورتونیسم شر  -19

با جریانی که تنها هدفش مطرح ساختن خود به عنوان شود اش به انحراف کشیده میکارگران است ولی به علت ضعف رزمندگی

ی وقیحانه تنها به دنبال فرصتی است که از قافلهتفاوت وجود دارد. این اپورتونیسم طلب است، سیون سرنگونیییک اپوز

انهدام  یتا دختر خیابان انقالب، از جنبش شیلی گرفته تا پروژه طلبی جا نماند به این علت از اسماعیل بخشی گرفتهسرنگونی

 .بیندنمیو تفاوتی میان آنان  کندکنفدرالیسم خلق روژآوا دفاع می
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 ولی این اپورتونیسم است و اپورتونیسم خواهد شرافتمندانه نیز داشته باشدهای کنونی روز، شاید انگیزه

 19باشد." یتر از هر اپورتونیسم دیگرهم شاید خطرناک« شرافتمندانه»ماند و اپورتونیسم 

رفت این سیون قرار گیی خیابان در پیوند با اپوزگرایی و اپورتونیسم در عرصهانحراف جنبش اگر قبل از سرکوب  

به ه تپکه کارگران هفتقضائیه  یو درخواست از رئیس قوه یاسالم یجمهورنگاری با رهبر در هیئت نامه بار

ر د این شکل از انحراف متأسفانه .دادبروز خود را نگرند، به آنان میعنوان اشخاص و نهادهایی فراطبقاتی 

ی خود را پروژه . دولت با سرکوب  بودتپه بازهم مشهود کارگران هفت (89مهر و آبان ) اخیر   هایماهاعتصابات 

 هرچه بیشتر اعتراضات به سمت و سوی مورد نظر خود کردن   در حال کانالیزه شورای اسالمی کارآغاز کرد و با 

در  کهشکنی بلسازی صحیح نه تنها در تدارک اعتصاببا نام فساد و خصوصی شورای اسالمی کاراست.  بوده و

فهم  نفوذ است که تأسف. جای بسی کندعمل میتپه انحراف هر چه بیشتر مطالبات کارگران هفتراستای 

ضدیت با شعار  که داشترا چونان وا کارگری برخی از نمایندگان ی کارگرانبورژوایی بر بستر مبارزه

و در  انندبدتپه را عامل اصلی بدبختی خود کنند و فساد در هفت سازی بیانسازی را به نام خصولتیخصوصی

 19.اشته باشندکن کردن این فساد را دنهایت از ابراهیم رئیسی طلب ریشه

سیون با نام دموکراسی و حقوق بشر و شورا کشانده یگویی کارگران هر بار با حرکتی آونگی گاهی به سوی اپوز

 داغشود که گاهی طرح میمطالباتی در مسیر این آونگ  .بورژوازی دولت مستقرسوی شوند و گاهی به می

 . مطالباتی که در نهایت خبر از انحرافاتیییرا بر پیشانی دارد و گاهی دولت بورژوا یسیون پروامپرالیستاپوز

ی در شرایط حال حاضر مبارزهرا . شورای کارگری شودهر کدامشان علیه خود کارگران استفاده میکه دهد می

ی تاریخی هر عمل و کنشی به نسبت زمینهعیار رادیکالیسم  چراکه ؛دانستباید از این جنس انحرافات  طبقاتی

 .خویش قابل سنجش است

ی کارگر است به چگونگی "بی شک شورای کارگری، در کنار حزب و دولت پرولتری، پاسخ تاریخی طبقه

استثمارش. با این همه آنچه اهمیت دارد، انتخاب شکستن بورژوازی و ماشین دولتی سرکوب و درهم

شکستن گونه که انقالب قهرآمیز، یگانه راه درهمی صحیح برای اقدام به یک عمل است. همانلحظه

ل خی و قتتواند به سالداران است و با این همه لحظه نادرست برای فراخوان به انقالب میمقاومت سرمایه

                                                           

 .چهارم کتاب دولت و انقالب لنینانگلس، به نقل از فصل فردریش  -19

شرکت  یهرئیسهیئتدر قامت تنها فساد و اختالس طرح شد. قطع به یقین که فساد نه  یپایه و مطالبات بر برخی از شعارها -19

 ارکان دولت بورژوایی نیز فساد وجود دارد. اما شعار علیه فساد  یشود بلکه در کلیهتپه دیده میهفت
ا
که  ستهمان شعاری دقیقا

ی زبانشان است. جمهوری اسالمی این شعار را طرح لقههای امپریالیستی لقفته تا رسانهگر  ایخامنهحامیان سرمایه از روحانی و 

های حفظ کند و امپریالیسم همان شعار را برای سست کردن پایهبرای بورژوازی داخلی را داری سرمایههای نظام نماید که پایهمی

 ی گفتمان ایدئولوژیک ضدپشت پرده تا که بتواند منافع خود را پیش ببرد. در واقع کندطرح می یاسالم یجمهورهمین نظام 

 است.از گزند فساد در این دوره تنها حفظ سرمایه 
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منجر شود. انتخاب صحیح به فتح قدرت  1818المثل در آلمان نقالبی، فیهای اعام کارگران و کمونیست

 18در روسیه بینجامد." 1819سیاسی در اکتبر 

تقر دولت مس) یسیونپوزسیون و یهای این حرکت آونگی به سوی اپوزگرایی و اپورتونیسم پایهجنبشی آر

ت ها را به حرکرد کرده و هر دم آنیابی مستقل کارگران را خ  است. آونگی که در هر بار حرکتش تشکل بورژوازی(

رد غرب را کامل کتمام چپ پرودولت بورژوایی کار نیمه تپهدر هفت کشاند.در زمین بازی جریانات بورژوایی می

ی به نام نه حت بار ینام تقلیل سندیکا ساخت. آنچه دیدیتر از گذشته رنگکمو سندیکای به حاشیه رفته را 

جلی اتحاد توانست تی سندیکا بلکه موجودیتی در حد یک کانال تلگرامی است. سندیکایی که میدبیرههیئت

گرایی چپ پروغرب و سرکوب جمهوری ف همین سندیکا و شوراتپه باشد با ضعی واحد کارگران هفتو پیکره

مفونی س منجر به نواختنیابی کارگران مشهود بود هایی که در تشکلضعف .اسالمی به کناری گذاشته شد

 .است آوایی سرکوب و انحرافهمترین نامش که شایسته شدخطرناکی 

که گفته شد اعتصاب  طورهماناند. تپه از پای ننشستهادامه دارد و کارگران هفت همچنانمبارزه  با این همه

ار دیگر بورژوازی برویند. ای روبهاین مکتب جنگ کارگری بار دیگر به کارگران گوشزد خواهد کرد که با چه طبقه

ه ک یئتیه. است روابط کار را مطرح کرده یئتهی شرمانهپیشنهاد بی های اخیرماهو در به وحشت افتاده 

اریم که کارگران در مکتب جنگ اعتصاب این انحرافات را امیدو شکنی. کارکردش چیزی نیست جز اعتصاب

 ند.ز برافرا راسندیکا یابی مستقل به نام بازشناخته و آن را طرد سازند و بار دیگر همچون گذشته بیرق تشکل

العمل تپه قرار گیرد. این نه یک دستورتپه بار دیگر باید در دستور کار کارگران هفتسندیکای کارگران هفت

جاد در راه ای کارگرانمسیری است که این بلکه بازگویی و یادآوری  نشینهای جریانات چپ خارجهمچون نسخه

 تندروی هم گذاشی خود ه خشت با مبارزهسندیکا را خشت ب تپه سنگراگر کارگران هفت .سندیکا طی نمودند

ا طرد آزاد ر  یاتحادیهچون  های منحطیجریانتپه توانند. اگر کارگران هفتشکی نیست که بار دیگر نیز می

ای رادیکال است که توسط همین مبارزه به د  توانند انحرافات موجود را نیز طرد نمایند. این امیساختند می

رتونیسم گرایی و اپوو انحرافاتی چون جنبش ی طبقاتی ایران ریشه دوانده استزمین مبارزهدر  تپههفتکارگران 

 .اندهای هرز این زمینعلف

 

 نوشت:پی*

نابع و و تمامی م بودی هماهنگی اخذ شده ایت کمیتهتپه از سنیشکر هفتگیری سندیکای ی شکلمنابع مربوط به تاریخچه

 تپه به دست آمده است.کارگران نیشکر هفت یتپه از طریق کانال تلگرامی سندیکاهای اعتصابات نیشکر هفتداده

 89ماه آذر 

 سهرابیامین 

                                                           

 مدرن، پوریا سعادتیاز شورای پتروگراد تا شوراهای پست -18


