اعتصابات ھفت تپه و گامی ديگر در پيشروی جنبش کارگری
ھمچنانکه ھمه ما به خوبی می دانيم و به طورمداوم شاھد آن ھستيم  ،امروز طبقه کارگردر
شرايطی دشوارو غير انسانی زيست می نمايد .کارگران ايران از تمامی حقوق انسانی خود
محروم ھستند  ،تا جائيکه جديداً با باال رفتن تورم و گرانی از برکت نظام سرمايه و دولت
حامی آن اين شرايط اسفبار حالتی مضاعف به خود گرفته است  .حق داشتن خوراک ،
پوشاک و مسکن مناسب  ،حق برخورداری از تأمين اجتماعی و بھداشت و آموزش رايگان ،
حق برخورداری از امنيت شغلی و حداقل حقوق بيکاری  ، ...از جمله حقوق پايه ای يک
انسان برای زندگی در يک شرايط انسانی است که متأسفانه امروزه طبقه کارگر ايران از ھمه
اين حقوق اساسی محروم می باشد .آنچه که در وضعيت فعلی فضای زيست کارگران را
بحرانی تر نموده است  ،تورم و گرانی ھای اخير در کنار فضای سرکوب و اختناق است.
در اين ميان امنيت شغلی کارگران نيز به دليل قانون قاردادھای کار موقت و سفيد امضاء به
کلی به مخاطره افتاده است .عالوه بر اين تعطيلی واحد ھا و کارگاھھای کوچک به بھانه
عدم سود آوری آنھا اين مخاطرات را افزايش داده است و ھمين اخراجھا و بيکارسازيھا
سالح بُرنده ای در دست سرمايه داری ايران برای سرکوب و استثمار ھر چه افزونتر طبقه
ی کارگر ايران می باشد  .عالوه بر تمامی اين معضالت گريبانگير طبقه ی کارگر  ،عدم
پرداخت به موقع حقوق و مزايای کارگران گاھا ً به مدت چندين ماه متوالی طبقه کارگر ايران
را به شدت در منگنه قرار داده است  ،نظام سرمايه داری ديگر حتی از يورش بردن به اين
دستمزدھای ناچيز کارگران نيز ابائی ندارد.
با توجه به شرايط پيش آمده طبقه ی کارگر ايران ميرود تا از حداقل شرايط برای زيست خود
نيز محروم گردد  .از اينھا به عنوان پايه ای ترين حقوق انسانی يک انسان که بگذريم فضای
اختناق و سرکوب در ايران حق نفس کشيدن در برابر اين ھمه تعدی و ستم را از کارگران
گرفته است کارگران حق ھيچ گونه اعتراضی نسبت به وضعيت پيش آمده را ندارند در غير
اين صورت اعتراض آنان با سرکوب و زندانی شدن فعالين کارگری و کارگران معترض
جواب داده ميشود .
در اين شرايط کارگران به خوبی دريافته اند که مبارزه جدا ومنفرد نمی تواند آنھا را به
مطالباتشان برساند و چون نيرويی که در مقابل آنان قرار گرفته است نيروئی منسجم و
متشکل می باشد بنابراين آھا نيز ناچار از متحد شدن حول خواسته ھا و مطالبات پايه ای و

مشترکشان می باشند طبقه کارگر ايران در طول نزديک به يک قرن مبارزه ی پيگير خود
به اين آگاھی دست يافته و آن را به سنتی مبارزاتی تبديل نموده اند  ،امروز خواست ايجاد
تشکل مستقل کارگری در ليست مطالبات مطرح در اعتصابات اخير کارگران  ،موجود
است .
با توجه به اين شرايط است که اعتصابات کارگران ھفت تپه را به جرأت می توان نقطه
عطفی در مبارزات کارگران ايران در شرايط کنونی دانست  .مطالبات اين کارگران ھمان
مطالبات سراسری طبقه کارگر ايران می باشد  :پرداخت حقوق معوقه  ،منع تعقيب و فشار
بر کارگران معترض ونيز فعالين پيشرو کارگری  ،حق ايجاد تشکل  ،و . ...بنابراين
اعتصابات کارگران ھفت تپه جدا از اعتراضات کارگران ديگر بخشھای اقتصادی نمی باشد.
اوضاع بد اقتصادی و سياسی تقريبأ به يکسان ھمه طبقه کارگر ايران را تحت تأثيرقرار
ميدھد و آنھا در متن ھمين اوضاع و شرايط خاص با نظام سرمايه داری و دولت حامی آن در
حال مبارزه ھستند .به عبارتی آنان به مصاف سيستمی واحد ميروند.
اما به راستی دستاوردھای اين حرکات کارگران چه می باشد  .دستاوردھای ھر اعتصاب
کارگری را بايد با توجه به نقشی که در پيشبرد و تقويت اھداف جنبش کارگری دارد بررسی
نمود .ھر چند ھنوز اعتصابات کارگران به پايان نرسيده است و جمھوری اسالمی ھنوز ھم
در مقابل خواست کارگران تسليم نشده است که ھيچ  ،بلکه بنابر سنت ديرينه خود در سرکوب
جنبش ھای اجتماعی اينبار نيز ھمين سياست را در پيش گرفته  ،اما مقاومت کارگران در
اين دوره از اعتصابات می تواند نويد بخش دستاوردھای گرانبھايی برای کل جنبش کارگری
ايران باشد .کارگران ايران واقعأ درس مقاومت و پايداری را از کارگران ھفت تپه می
آموزند وبه اين مسئله آگاه می شوند که ايستادگی درحين وحدت در برابرسرمايه وحاميانش
می تواند آنھا را به مطالباتشان برساند  .و اين خود دستاورد گرانبھايی برای طبقه
کارگرايران در جريان مبارزه است .
اعالم حمايت ھای گسترده کارگران در ساير بخشھای ديگر اقتصادی ) تاکنون کارگران اين
کارخانه ھا اعالم حمايت نموده اند:انجمن فلزکاران و برق کاران اصفھان و کرمانشاه ،
کارگران شاھو  ،اتحاديه آزاد کارگران  ،پااليشگاھھای فاز 9و 10عسلويه  ،کارخانجات
ريسندگی پرديس  ،پتروشيمی کرمانشاه  ،سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران
 ،و جمعی از کارگران ايران خودرو و نيز جمعی از کارگران شھر قم و ( ...ونيز حمايت
ساير جنبش ھای اجتماعی از مطالبات اين کارگران را از نظر من می توان به عنوان يکی از

دستاورد ھای مھم اين اعتصابات ياد کرد .طبقه کارگر ايران به اين آگاھی رسيده است که
خواسته ھا و مطالبات امروز کارگران در ھفت تپه در واقع ھمان مطالبات آنان نيز می باشد
زيرا امروز کليت طبقه کارگر ايران در شرايط يکسانی زيست می نمايد وحتی اگر
امروزبخشی کوچک از کارگران ھنوز با اين مشکالت روبرو نشده اند و ھنوز بحران
دامنگير شاخه ھايی را که در آن فعاليت می نمايند نشده است نمی تواند تضميين کننده اين
باشد که اين وضعيت در فردای روز نيز حفظ شود  ،ھمه ميدانند که بحران جامعه سرمايه
داری ايران در وضعيت فعلی ساختاری ست نه مقطعی بنابراين دير يا زود آنھا نيز با اين
شرايط روبرو خواھند گرديد.
ھمچنين کارگران ايران در طی مبارزات گسترده ھم طبقه ايھای خود در ھفت تپه به قدرت
و عظمت اتحاد و ھمبستگی بيشتر پی بردند  ،آنھا به خوبی دريافته اند که مداومت اين
مبارزات در چنين شرايط دشواری تنھا با نيروی اتحاد اين کارگران ممکن گرديده است  .ھر
چند ھنوز دولت سرمايه در برابر خواسته ھای آنان واکنشی جز سرکوب از خود نشان نداده
است اما اين خود حکايت از اميد داشتن دولت به فرو نشستن اعتصابات به دليل ضعف بنيه
اقتصادی کارگرانی که ماھھاست حقوق خود را دريافت نکرده اند  ،دارد  .نمونه اين مقاومت
دولت  ،محاکمه و دادگاھی بعضی رھبران زندانی اين اعتصابات و نيز گسترده سازی
دستگيريھا و بازداشت کردنھای کارگران در جريان اين رويدادھا ميباشد  .واين باز يکی
ديگر از دستاوردھای اين اعتصابات است که فعالين و پيشروان کارگری به اين نقطه ضعف
مبارزه کارگران در ھفت تپه پی برده اند و مطمئنأ در آينده نزديک راه چاره ای برای آن با
رجوع به سنت ھای مبارزاتی طبقه کارگر ايران خواھند يافت .
دستاورد عمومی که اين مبارزات به شکل عموم آن ) دستاورد تمامی مبارزات چند سال
اخير کارگران در ايران ( داشتند اين بود که برای طبقه کارگر ايران به روشنی مسجل و
مسلم شده است که ھر ميزان خواسته و مطالبه و ھر نوعی از اعتراضات آنان با پشتيبانی
دولت حامی سرمايه از طرف کارفرمايان و سرمايه داران به شدت سرکوب ميشود ودر اين
راه حتی از کشتار کارگران نيز ابايی ندارند کما اينکه کشتار کارگران بيگناه خاتون آباد اين
مسئله را به خوبی آشکار ميسازد  .کارگران به خوبی به اين مسئله آگاه گشته اند که دولت ھر
گونه ايجاد اختالل در فرايند انباشت سود و ارزش اضافی را به بھانه برھم زدن نظم موجود
که يک نظم بورژوايی برای استثمار کارگران و زحمتکشان مزد يگير جامعه است  ،سرکوب
مينمايد  .کارگران خود در جريان اين مبارزات به اين آگاھی طبقاتی دست يافته اند .

اما در کنار ھمه اينھا نه تنھا از نظر من بلکه شايد از نظر ھر فعال کارگری ديگری کل
مبارزات واعتصابات کارگری در ايران دارای دو ضعف عمده می باشند :
بزگترين ضعف و مھمترين آن متشکل نبودن طبقه کارگر ايران است  .از زمان سرکوب
تشکلھای کارگری در سال  1360به بعد زير فضای خفقان و سرکوب و به تبع آن محروم
شدن کارگران از رھبران علنی و فعاالن پيشرو ،کارگران نتوانسته اند تشکلھای مستقل و
آزاد خود را ايجاد يا بازگشائی نمايند  ،در اين ميان بايد به نقش سرکوبگر شوراھای اسالمی
کار که در سال  63از طرف مجلس در جھت کنترل محيط ھای کارگری و شناسائی فعاالن
آن تصويب گرديد  ،اشاره نمود.اما کارگران ھيچ کاه اين گونه تشکلھای فرمايشی را به
عنوان تشکالت واقعی کارگری به رسميت نشناختند و برای عقب راندن سياستھای
سرکوبگرانه اين تشکالت وايجاد تشکلھای واقعی خود مبارزه نموده اند .نمونه اخيرش که
چند سال پيش وبه حضور سازمان جھانی کار در ايران برمی گردد،اعتراضات فعالين
کارگری در به رسميت شناختن خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار از طرف اين سازمان به
عنوان نمايندگان واقعی طبقه کارگر ايران بود که در نھايت به ايجاد دو کميته تحت عنوان
کميته پيگيری برای ايجاد تشکل کارگری ) که گرايش راست جنبش کارگری در آن تبلور
يافته بود( و کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکلھای کارگری )که گرايش چپ جنبش کارگری به
حساب می امد ( ونيز تشکيل کميته ھای کارگری ودر نھايت بازگشائی سنديکای شرکت واح
اتوبوسرانی تھران منجر گرديد .
خوشبختانه به ھمت مبارزات پيگير کارگران  ،تعداد اين تشکالت رو به افزونی ست تا
جائيکه اکنون کارگران ھفت تپه نيز اقدام به بازگشايی سنديکای خود نموده اند و خواست به
رسميت شناختن آن از طرف دولت را در ليست مطالبات خود
قرار داده اند  .اما اين ضعف ھنوز کامأل برطرف نشده است وچه بسيار کارگرانی ھستند که
در شاخه ھای متفاوت صنعت علی رغم شرايط اسفبارشان  ،به دليل ترس از بيکار شدن ) که
در حال حاضر مثل بختک بر زندگی کارگران ايران سنگينی ميکند ( ھنوز موفق به ايجاد
تشکلھای خود نشده اند  ،نمونه اش ھمين کارگران آجر پزی در سراسر کشور می باشند که
در اوضاع وشرايط اسفباری به سر می برند ولی ھنوز از داشتن تشکلھای مستقل خود بی
بھره ھستند  .ھمين مسئله باعث شده است که اعالم حمايتھا از مثألمطالبات کارگران نيشکر
ھفت تپه جنبه سراسری تری به خود نگيرد وتنھا در حد صدور بيانيه ھای حمايتی بماند نه
پشتيبانی عملی از آنھا .

دوم  :اين ضعف نيز به نحوی مشخص باز به متشکل نبودن کارگران ايران ربط پيدا می کند
و آن نبودن يک صندوق اعتصاب در کارخانجات و يا حتی به صورت سراسری می باشد .
ھمچنانکه در اول مصاحبه اشاره کردم واقعأ کارگران ايران در شرايط کنونی به دليل عدم
پرداخت به موقع دستمزد و مزايای شان در وضعيت اسفباری به سر ميبرند بنابراين ضعف
بنيه مالی باعث ميشود که اعتصاباتی که از طرف کارگران صورت می گيرد علی رغم به
نتيجه نرسيدن و عدم دستيابی به مطالبات شان به مدت بسيار کوتاھی دوام می آورد .ھمين
مسئله امتياز مھمی در دست دولت وسرمايه داران است که در برابر خواسته ھا و مطالبات
کارگران واکنشی غير از سرکوب و ارعاب از خود نشان ندھند .اينجاست که شجاعت و
پايداری کارگران ھفت تپه در چنين شرايطی تحسين ھر انسان منصفی را بر می انگيزد ،
کارگرانی که علی رغم عدم دريافت دستمزد ھای سه ماه گذشته خود  25روز است که در
اعتصاب به سر ميبرند  .تشکيل يک صندوق اعتصاب در محيط ھای کاری می تواند توان
مبارزاتی کارگران را افزونتر سازد و چشم انداز روشنتری برای آينده آنان فراھم سازد .
به نظرمن مھم ترين کمکی ) با توجه به نقطه ضعف ھايی که در باال به آن اشاره کرديم( که
می شود از طرف کارگران ديگر بخشھا و فعالين کارگری و ساير تشکلھای کارگران به آنھا
ارائه شود کمک ھا ومساعدت ھای مالی است ) البته در قالب صندوق اعتصاب ( تا آنان
بتوانند تا رسيدن به مطالباتشان به مبارزه و اعتراض خود ادامه دھند  .خانواده ھای اين
کارگران عالوه بر فشارھای روحی و روانی ناشی از بيکار شدن نان آور خانواده و بی
درآمدی مفرط ،در طول اين مبارزه دلھره ھای ناشی از امکان دستگيری وربوده شدن
کارگران را تجربه می کنند  .کارگران و فعالين کارگری بايد تشکيل صندوق اعتصاب را به
مانند يک سنت مبارزاتی قوی در مبارزات کارگری دوباره زنده نمايند .
از طرف ديگر اين وظيفه فعاالن و کميته ھايی که برای کمک به سازمان يابی ومشکل شدن
کارگران تشکيل شده اند  ،می باشد که در جھت دادن اصولی و منطقی کارگران به سمت
ايجاد تشکلھای مورد نظر کارگران و نيز کمک به سازمان يابی آنھا حداکثر توان خود را
صرف نمايند  .در اين ميان من علی الخصوص به نقش پررنگی که کميته ھماھنگی برای
کمک به ايجاد تشکلھای کارگری می تواند و می بايد ايفا نمايد اشاره دارم .
ھمچنانکه می دانيم اکثريت طبقه کارگر امروز ايران را جوانانی تشکيل می دھند که سابقه و
تجربه فعاليت و يا حتی ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری را ندارند و شايد ھنوز تصوير و
درک درستی از انواع تشکل ھای کارگری ) شورا  ،سنديکا  ،انجمن ھا  ،کميته ھای کارخانه
و  ( ...و نقشی که ھر کدام از آنھا می توانند در پيشبرد مبارزه طبقاتی داشته باشند  ،ندارند .

بنابراين اين نسل جديد نيازمند کمک و حتی آموزش در جھت تشکل يابی و سازمان يابی می
باشند  .اينجا منظور و ھدف تحميل نمودن نوع خاصی از تشکل بر کارگران نيست  ،چون
نوع تشکل را خود کارگران با توجه به نوع مطالباتشان و نيز توازن قوای موجود و موقعيت
وشرايط مبارزه تعيين می کنند .
مسئله بعدی در اينجا کمک به کارگران ھفت تپه از طريق گسترده تر ساختن اعالم حمايت ھا
در وھله ی اول ازطرف کارگران وساير جنبش ھای اجتماعی در ايران می باشد  .ھمچنين
فعاالن و پيشروان کارگری عالوه بر اينکه بايد تکيه ی اصلی شان بر خود طبقه کارگر در
اين راستا باشد اما نبايد از کمک ھا و اعالم حمايت ھا و ھمبستگی ھای بين المللی کارگری ،
در زمينه ی انعکاس معضالتی که گريبانگير طبقه کارگر ايران می باشد و نيز انعکاس
اعتراضات و مبارزات بر حق آنان غافل بمانند  .اين اعالم حمايت ھا و ھمبستگی ھا به
تقويت روحيه ی اين کارگران اعتصابی وپايداری بر خواسته ھاشان کمک می نمايد  .اين را
نبايد ناديده گرفت که نقش حمايت نھادھای کارگری بين المللی و اعالم ھمبستگی آنان با
کارگران ايران در مبارزات چند سال اخير ايران بسيار بی سابقه بوده است  .اما در اينجا
باز ھم تأکيد ميکنم که آنچه در اينجا مھم است نقش خود کارگران ايران در حمايت از ھم
طبقه ايھای خود می باشد .
چشم انداز مبارزه کارگران ھفت تپه :
بايد نسبت به اين چشم انداز خوشبين بود ولی اين خوشبينی نبايد بی پايه و اساس باشد ،
خوشبينی من بر اساس پيشرفتی است که در نحوه ی اعتراضات و نوع وگستردگی مطالبات
کارگران  ،ھمچنين طوالنی شدن زمان اعتصابات  ،حمايت ھای گسترده سراسری و بين
المللی از جنبش کارگری ايران ،به چشم می خورد  .ما بايد با تمام توان و نيروی خوداز
مطالبات و خواسته ھای بر حق کارگران ھفت تپه حمايت نمائيم خواست ھای آنان مطالبات
سراسری تمامی مزد بگيران زحمتکش جامعه می باشد  .رسيدن آنان به خواسته ھاشان ،
گامی بزرگ در نزديک شدن طبقه کارگر و زحمتکش به اھداف اصلی ونھائی جنبش می
باشد و نشان خواھد داد که قدرت سرکوب و ارعاب سرمايه داری امری نامحدود و بی انتھا
نيست  ،تنھا قدرت مبارزاتی کارگران و پيشروی آنان است که قدرت مذکور را محدود کرده
و به عقب نشينی وادار می سازد .
در اين ميان باز ھم بايد به نقش گرايش چپ وسوسياليست در متحد کردن کل طبقه کارگر
از طريق پر کردن شکاف ھای موجود بين طبقه ) شکافھای جنسيتی  ،شکافھايی را که خود
قانون کار ايران و به طور اعم اقتصاد سرمايه داری به وجود آورده است مانند کارگران

شاغل در کارگاھھای زير ده نفر ،گستردگی کارگرانی که تحت حاکميت فانون قرارداد کار
موقت مشغول به کار ھستند  ،کارگران شاغل در شاخه ھای صنعتی با سود و بازده باال
ھمچون صنعت نفت و صنايع جانبی آن  ( ... ،اشاره نمود  .گرايش چپ بايد نقش تاريخی
خود را در ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری و به عبارتی در متحد ساختن کارگران در
ايران ھميشه به ياد داشته باشد و سعی نمايد که با مبارزه در عرصه ھای مختلف مبارزه
طبقاتی ) نظری  ،افتصادی  ،و سياسی ( با ديگر گرايشاتی که در داخل طبقه ی کارگر سعی
در پراکنده ساختن آنان از طريق سياست آشتی و سازش طبقاتی دارند باز ھم اين نقش
تاريخی را به خوبی ايفاء نمايند  .گرايش سوسياليستی بر اساس ھمان آموزه ی اصلی مارکس
در مانيفست می دانند که بايد در جريان مبارزه طبقه کارگر منافع آنی و آتی کل طبقه را مد
نظر داشته باشند و ھمين مسئله به واقع نقطه تمايز آنان از ساير گرايشات داخل جنبش
کارگری است  .آنان بايد موانع اين اتحاد و ھمبستگی کارگران را واقع بينانه بشناسند و به
کارگران نيز بشناسانند و در راه رفع اين موانع تالش کنند  .به نظر من روشن بودن چشم
انداز مبارزات کارگران نه تنھا در ھفت تپه بلکه در سراسر ايران در گرو اين حضور
منسجم وقاطع گرايش چپ در مبارزات اقتصادی طبقه کارگر می باشد .
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