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ا هیدست آوردها ودشوار :مبارزه کارگران هفت تپه  

 
     دوازدهم خرداد هشتاد وهفت                                                                                                   ه روزبیتق

              
رعب ووحشت .است وحق را بايد گرفت کارگران باين نتيجه رسيده اند که حق گرفتنی"- مقاومت هم چنان ادامه دارد

جنگ است وانسان اگر می خواهد زندگی کند بايد بجنگد وحق  اين يک جبهه.وتهديد درمقابل زندگی کردن معنی ندارد

و  می جنگندبرعليه استبداد واستثمارواستعمارتپه ثابت کرده اند که برپايه اصول ومنطق  کارگران هفت .خود را بگيرد

  .."حق خود را می گيرند

ه ومقاومت سرشارازجنگ صحنه نبرد پس ازنرديک به چهار هفته مبارز اين سخنان يک کارگرهفت تپه و ازدرون

 اودرخالل همين چندخط جان کالم را بيان کرده و صحنه.وسرکوب گرجمهوری اسالمی است وگريزبا رژيم حار

ودرمدت طوالنی به تناوب  صحنه نبردی که البته تازه شروع نشده.نبردمرگ وزندگی رابه روشنی به تصويرکشيده است

ازمقاومت آنهم درمواجهه بافشارهائی تااين حد سنگين و  ين رکوردیبی ترديد به جا گذاشتن چن.ادامه داشته است

  : به نمايش می گذارد وهم اهميت مبارزه اين بخش ازطبقه کارگر را بوضوح گوناگون،بخودی خود هم ظرفيت

گوناگون؛از تجمع درمحوط کارخانه تا تجمع درشهرشوش،ازراه پيمائی پرشکوه  مبارزه ای سرشاراز تاکتيک های

جلب  انديمشک،ازمشارکت همسران و فرزندان درصفوف اعتراض وراه پيمائی تا-بستن جاده اهواز خل شهرتادردا

ونيزبازتابانيدن مبارزه خود  همبستگی کارگران عسلويه،شرکت واحد،بخشی ازکارگران خودروسازی،لوله اهواز

  . آناندرميان بخشی از کارگران جهان وتالش برای جلب حمايت

عليرغم پرتاب گازآشک آورتاحمله باباتوم وتهديد و دستگيری و تشکيل دادگاه  قابل يورشهای رژيمايستادگی درم 

و خسته کردن  تاکتيک رژيم سردواندن.وعده ووعيد برای متفرق کردن آنها صورت گرفته وادامه يافته است وتادادن

کارگران می گويند برای بقاء زندگی  بااين همه همانطورکه. وپراکندن و ترساندن وگرسنه نگهداشتن کارگران است

ورژيم غرق دردرآمدهای ارزی نفت نيز " بزمين نهند و بميرند وگرنه بايد سرخود را"راهی جزتداوم مبارزه ندارند 

- بحران کاستن اندکی ازوخامت   برای -معوقه کارگران وخانواده های گرسنه آنان را تاکنون حاضرنشده حتا حقوق

 ازبحران ومضيقه  بطورمستقيم  چنين خست وامتناع غيرعادی علل مشخصی دارد ونمی تواندبديهی است که.بپردازد

عقب نشينی و پرداخت حقوق معوقه،باتوجه به تأثيرآن  نخست آن که رژيم بيم دارد که:مالی رژيم سرچشمه بگيرد 

تازه برای کسب حقوق معوقه و نيزکارگران سايرواحدها،موجی بلند ازاعترضات  خود کارگران برروحيه مبارزه جوئی 

درگذشته آزموده و  بزند،ثانيا رژيم تاکتيک پرداخت حقوق معوقه باهدف تفرقه وخاموش کردن دامنه مقاومت را را دامن

وکوتاه مدت درازاء ايجاد تفرقه ويافتن راه های  که باهدف پرداخت موقت(می داند که با توسل به اين گونه تاکتيک ها
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قادرنيست سايرمطالبات کارگران نظيرايجاد تشکل مستقل ويا تغييرمديريت فاسد و  ) می گيردسرکوب عمقی تر صورت

دارای مجموعه  برعکس کارگران که.را به محاق برده و صفوف کارگران را ازتب وتاب بياندازد... حراست و مسئول

باسياست های کالن  ران موجود ثالثا،بح.شوند ای ازمطالبات هستند با روحيه بيشتری واردصحنه پيگيری آن ها می

ونيزسايرسياست های کالن اقتصادی رژيم گره خورده است و  مربوط به سرنوشت اين گونه واحدهای توليدی

واقعيت آن است که .گفته است درگيراتخاذتصميم نهائی حول سرنوشت اين مجموعه است رژيم به کارگران همانطورکه 

پروژه ها وجودندارد   ساختاری با بازارجهانی، ديگرجائی برای اين گونهسياست حاکم بررژيم مبنی بر انطباق در

کشاندن آن برسرنوشت دههاهزارنفرکارگروخانواده  عليرغم وقوف برعواقب ويران باروضدانسانی به تعطيل-ورژيم هم

 کارگران با توجه را هم اين واقعيت .ديری است که تصميم خود را گرفته است های آنان و نيزکشاورزان واهالی منطقه،

درمنطقه   وکارگزارانش  درواقع رژيم.وشواهد گوناگون دريافته اند و هم رژيم آن را تلويحا ابرازداشته است قرائن

ازطريق سرکوب و تاکتيک مستأصل وپراکنده کردن -خود بدنبال يافتن راه مناسب برای عملياتی کردن اين تصميم

ازمدتها پيش بزرگترين معضل رژيم درپيشبردتصميم خود دراين  ان هفت تپه کارگر اما مساله مقاومت. هستند-کارگران

وواگذاری آن به بخش  ازجمله تعديل گسترده نيروی کاردراين مجموعه-بوده است که ناظر برجراحی راديکال مورد

 هی اينچرا که تجديد سازماند.کامل آن است خصوصی وحتا درصورت عدم توفيق درآن، به بهای به تعطيل کشاندن

های وارداتی با بورژوازی جهانی ازيکسو،وسياستمناسبات بحرانی رژيم  باتوجه به"سودمندساختن آن"مجموعه با هدف 

  . استونيزعدم اعتمادبورژازی داخلی به سرمايه گذاری های توليدی و درازمدت، خود زيرسؤال متکی به ارزنفت

اهيت فراگيرمطالبات،پيگيری وتداوم مبارزه وبکارگيری تاکتيک تپه ازنظرم ترديدی نيست که مبارزات کارگران هفت 

وسراسری، بخشيده  درخشان،دارای آن چنان ويژگی هائی است که آشکارا به آن بردفراکارخانه ای،درسطح منطقه های

 برنامه ساخته که تا اين لحظه،ازاجرائی کردن وهمين ويژگی هاست که اين عزم و پتانسيل را برای کارگران فراهم.است

گفته شد،درکنارسياست مستمرسرکوب، تاکتيک اصلی رژيم درمقابله با چنين  وهمانطورکه. رژيم ممانعت به عمل آورند

بی .بشکند که با دادن گرسنگی و قطع آب باريکه حقوق بخورونمير کارگران، مقاومت آنان را درهم مقاومتی آن است

نوی و مادی سايرکارگران های مع ستن آن، تقويت همبستگی وياریشک دربرابرچنين تاکتيک رذيالنه وبرای درهم شک

 دراين  .اراستازاهميت زيادی برخوردهای خودکارگران به هدف رسيدنمقاومت و جنبش کارگری برای تداوم ومدافعان

 می رمزپايداری ومقاومت تاکنونی کارگران را تشکيل نخست اينکه کدام مشخصات عمده :شودجا دوسؤال مطرح مي

ادامه دهند؟ يا آنکه  به مقاومت خود تا رسيدن به هدف بشيوه تاکنونی   شد،با ودوم آنکه آيا کارگران قادرخواهند ؟دهد

 مجموعه سياست های   به جهت گيری تازه تری همل به اهداف خود، بايد راهبردها وبرآن،برای تداوم مبارزه وني عالوه

  : را می توان به شرح زيربرشمرد  عمده ست، ويژه گی هایدرپاسخ به سؤال نخ  خود بيافزايند؟ 

و همبستگی  دهنده آن است که خصلت توده ای مقاومت  روشنی نشان تجربه مقاومت کارگران به   دروهله نخست 
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 ويژگی مهم ديگرآن، خصلت جنبشی وبدون سلسه مراتب.  درتداوم مبارزه دارد  وپايه ای را بوجود آمده، نقش اصلی

آگاه کارگری با آن متکی  وپيوندطبيعی فعالين  اساسا برحضورمستقيم وفعال خود توده کارگران   ن است کهورهبری آ

فعالين آگاه با بدنه ونبود ساختاررسمی وسلسه   وپيوند طبيعی وتنگاتنگ  درواقع خصلت جنبشی بودن حرکت.است

می توان آن را (پذيری آن کاسته استقوت آن محسوب شده و ازآسيب  مراتبی، برخالف تصوراوليه ورايج ،نقطه

  يکی-سنديکا-البته می دانيم که خواست تشکل مستقل).وميزان آسيب پذيری آن مقايسه کرد باتجربه شرکت واحد

اما مهم اين است .ادامه يابد ازمهمترين مطالبات آن هاست وضرورت دارد که طرح آن تاتحقق وتثبيت تشکل های مستقل

ومشروعيت خود را ازعمل مبارزاتی گرفته ودرکوران   برای اين تشکل يابی نيروی محرکهدرنظربگيريم که مبارزه

. وهستی می دمد وموجوديت خويش را به موافقت وچانه زنی با رژيم گره نزده است چنين مبارزه ای به کالبد خود حيات

آن خود يکی ازفراورده  مستقل وبقاءبی توده ای آن است وباين معنا تشکل  خود مبارزه وسازمان يا  کننده اصلی تضمين

تاموجوديتی رسمی و جداازجنبش ودرخود  به محض آنکه هوس کند. های اين مبارزه بوده ومشروط به آن است

باين .قانونيت ووفای به وعده سرش نمی شود قرارمی گيرد که مطلقا   مستبد و حاکم  پيداکند،درمعرض انواع تهاجم نظام

 ص اعالم موجوديت مستقل وجداگانه ازبدنه باشکال گوناگون ازدرون و بيرون درمعرضبه مح  ترتيب چنين تشکلی

مشترک وجود دارند ومی  پس تشکل وجنبش توده ای بعنوان دوهمزاددرهم تنيده دريک زهدان. تالشی قرارخواهد گرفت

  .بجائی نخواهد برددادن به آن راه   ورسمی  توانند وجود داشته باشند وتالش برای تفکيک آنها وهويت مستقل

قاعدتا بايد اهميت اين نقطه قوت خود را دريابند و آن را باتوهم به  کارگران شرکت کشت وصنعت نيشکر هفت تپه

جنبشی  گرچه درمتن اين حرکت.ازکف ندهند" قانونی و اداری"مقبوليت رسمی ومنطبق با قواعد  سراب تشکلی با

قانونيت برپايه ماده مربوط به انجمن های  ازجمله طلب(بند قانون کار ا آن گرايشی مبنی برگفتگو و چانه زنی حول اين ي

دادن به تشکل درچهارچوب مقررات اداری ورسمی وبادرنظرگرفتن  وتالش برای شکل) صنفی مندرج درقانون کار

 دی گرفتهچنين رويکردی اگرکه ج.کاروجود دارد که درمغايرت با روند جنبشی فوق قراردارد الگوی سازمان جهانی

  .بياندازد شود وتبديل به تاکتيک محوری شود، می تواند جنبش کارگران را متشتت کرده و ازنفس

چگونه درواقعيت عينی و زنده، ديناميک بحران به قسمی است که مطالبات  هم چنين اين مبارزات نشان می دهد که

 اشان،باهمديگرگره می خورندو کوچک و بزرگ،محلی وسراسری، عليرغم تمايزنسبی  سياسی و اقتصادی

به   وخودتحقق يابی  مبارزات ازمسائل ملموس ومشخص شروع می شود، ودرروند تعميق:وبيکديگرمشروط می شوند

مبارزه برای خواست های موردی وفوری به  واين که چگونه کارگران درمتن.مسائل بزرگتر وکالن تری گره می خورد

 وروزمره خود را با افق های  پيدامی کنند و مبارزات جاری به تردستخواست ها و آگاهی های طبقاتی همه جان

 وهمه اين ها به مامی آموزند که چطورکارگران جلوی چشمان ما،درمدرسه.درهم می آميزند  خود بزرگترمنافع طبقاتی

بيافريند  رونده يک سوژه فرا می توانند خود را تدريجا به مثابه يک طبقه بالنده و مبارزه واعتصاب و درمتن حرکت 
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البته بخش ديگری ازتوان پايداری واهميت . فراهم کنند وظرفيت ازهم گسيختن زنجيرهای بسته بردست وپای خود را

 گره خوردگی آن با سرنوشت است که " ملی"مديون پتانسيل وابعاد اين پروژه سابقا  بردفراکارخانه ای اين مبارزه

وباألخره تقابل . است ده وباسرنوشت بيش ازصدهزارنفربطورغيرمستقيمهزاران نفر کارگر بهمراه هزاران خانوا

استثماراقتصادی و استبداد سياسی را يکجا وتؤامان به  وگالويزی مستقيم آن درآنِ  واحد با کارفرمائی بنام دولت که

ات بهمراه اين خصوصي.آگاهی کارگران ازمحدوده های محلی به فرامحلی است نمايش می گذارد،عامل ديگرارتقاء

تپه  از بحران ساختاری که اين مؤسسه باشدت وحدت زيادی با آن درگيراست، به مبارزات هفت مشکالت برخاسته

ازمبارزه طبقه  ازهمين رو بررسی آن به مثابه برشی.شوروحال و اهميت ويژه و خاصی را بخشيده است

بازتاب دهنده پتانسيل وعناصرگشاينده ورو بجلو  مبن بست ها وتنگناهای آن است وه   بازتاب دهنده  کارگر،همزمان هم

مسائل ومطالباتی با شکل وشمايل مشخص محلی و منطقه ای سروکاردارد و  ازيکسو با: ومعطوف به افق های پيشِ رو

های کالن  درگوهرخودحامل پاره ای ازمهمترين مطالبات عمومی طبقه بوده ودرتقابل با مسائل وسياست ازسوی ديگر

کننده، گره خورده است که راه جوئی  مطالباتش چنان با بحران ومصاف دادن با شرايط عمومی تباه.قراردارداقتصادی 

جرأت به  .متصورنيست ونيازمند آرايش نيروی گسترده تری است  برايش-مگردرحد مسکنی کوتاه مدت-وپاسخ محلی

تنگناهائی که دربرابرشان قدبرافراشته  ع ومی توان گفت که ميزان موفقيت کارگران هفت تپه درگالويزشدن با موان

مبارزه تاچه حد بتواند ازمحدوديت ها و خصلت های محلی وخودويژه گذر  اند،درتحليل نهائی منوط به آن است که اين

  . تجسم منافع وآمال ومطالبات مبارزه طبقه کارگربرآمد کندکرده و به مثابه

 دشوار،نرديک به چهارهفته توانسته اند بطوريک چارچه درشرايطی چنين اينکه کارگران هفت تپه يک تنه

 سرکوبگر و دارای ممارست درخاموش کردن جنبش ها،ايستادگی کنند بخودی خود اهميت اين دربرابررژيمی چنين

مبارزه عليرغم دست آوردهايش،نمی    اما نبايد فراموش کنيم که.مبارزه وظرفيت های نهفته درآن را به نمايش می گذارد

نشيند و منتظِرمنفعل رويدادها باقی می ماند و نه کارگران برای هميشه  ند درهمين نقطه درجا بزند،نه رژيم آرام میتوا

وتغييرکفه موازنه  بنابراين هردوطرف درپی تغييرشرايط. دراين نقطه ودربرابرفشارسنگين رژيم هستند قادربه ايستادن

وتاکتيک های تاکنونی خود، باهمه اهميتی که آنها دارند   برنيروی محلیاگرکارگران تنها با تکيه. می باشند بسود خود 

  وشکننده خود ادامه دهند،بی شک درتوازن قوای حفظ وضعيت کنونی   معطوف به  مبارزه وهم چنان خواهند داشت، به

چنين است اگرصورت مسأله  اما. بزرگی روبروخواهند شد  های مشخص برای تداوم وکسب مطالبات خود،با دشواری

آماده وپيشينی  پاسخ  و برآن ها فائق گردند؟ البته  پس چگونه خواهند توانست باچالش های پيشاروی خود مواجه شوند

را نيز ازبيرون گود بلکه می توان توسط آزمون خود جنبش ودست اندرکاران  برای آن وجودندارد وپاسخ مشخص آن

عوامل گوناگون   وارد عرصه مشخص وکم وکيف توانائی ترکيب کردنبا اين وجود بدون آنکه. بدست آورد دخيل درآن

 مربوط می شودمی  وفاکتورهای عمومی اين سؤال بقاوپيشروی توسط کارگران هفت تپه بشويم، تا آنجا که به شرايط
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روهای وايجاد موازنه جديد ناگزيرازترکيب پيچيده ای ازعوامل گوناگون ني توان گفت اين مبارزه برای پيشرفت خود

تاچه  سرنوشتش به اين گره خورده است که. موجود ولی پراکنده وغيرفعال محلی و سراسری است همسو وهم سنخ

   : پاسخ مثبت بدهد فاکتورهای زير درعمل  بتواند برای برآمد خود،به مثابه تجسم وتجلی برآمدکارگران، به  اندازه

می توانيم  ن مبارزات وتاکتيک های معطوف به آن را تپه دقت کنيم اي بطورکلی اگربه مبارزات کارگران هفت

  :زيرمشاهده کنيم درچهارسطح بشرح

بسيج خانواده ها و نيزبهره (بسيج نيرودراين حيطه درسطح مؤسسه و امکانات محلی وتاکتيک های معطوف به-الف

   ).درهمين سطح می گنجند همه وهمه..گيری ازفضای شهرمجاورو

های مشابه وهم سرنوشت درسطح منطقه ونيزمردم  وکارخانه های هم جواروکارخانهدرسطح پيوند با مؤسسات -ب

  .نيروی همبستگی وفعليت بخشيدن به يک مقاومت گسترده تر مستقردراين نقاط باهدف به ميدان آمدن

های  موسسات وبخش  ونيزمردم نقاط ديگر ايران،بويژه درسطح پيوند برای جلب حمايت وهمبستگی با سايرکارگران-ج

ابراز وارائه حمايت های مادی و معنوی خود به کارگران هفت تپه،بلکه هم  معنای چنين همبستگی نه فقط.کليدی

   .عالی تر خود شروع مبارزه همزمان برای مطالبات مشابه وفراگيرطبقه کارگر  درسطوح  چنين

  .ين المللیکارگران جهان وجنبش های ب درسطح پيوند و جلب همبستگی فعال وهرچه گسترده-د

کنونی اساس مقاومت برپايه بهره گيری درخشان از ظرفيت های خود کارخانه  البته اين واقعيت دارد که تالحظه

بسيج  تکيه برچنين ظرفيتی وبکارگرفتن تاکتيک های درخشان، بويژه.وحوش محلی استواربوده است وامکانات حول

وتقويت آن هم چنان پايه وموتوراصلی  است وبديهی است که حفظپايه توده ای بی شک رمزاصلی تداوم مبارزه تاکنونی 

بحران وگره خوردگی آن با مطالبات کالن و ماهيت سرکوبگرانه  بااين همه باتوجه به ابعاد.پيشروی آن خواهد بود 

 سترشتوازن نيرو،تداوم مبارزه و مهمترازآن دست يابی به هدف های خود نيازمند تمرکزو گ رژيم،والجرم نابرابری

وماديت بخشيدن به  چرا که بدون گسترش دامنه مقاومت وهمبستگی و فعليت. حرکت در حلقه های دوم وسوم است

برسرکوب مستقيم فيزيکی به تاکتيک  امکان تداوم مقاومت يک تنه دربرابررژيم که عالوه  حمايت های معنوی 

والبته کارگران . مين موازانه نيرو دشوارخواهد بودنظرادامه کاری و تأ ضدانسانی گرسنگی دادن نيزمتوسل شده ازنقطه

بااين وجود تالش .واققند نيزچنانکه ازاطالعيه ها و فراخوان های آنها پيداست خود بخوبی به اهميت آن هفت تپه

شرکت های محلی ومردم منطقه بويژه آنها  متمرکزوهدفمند برای فعال کردن حلقه دوم يعنی کارخانه ها و

وتأثيرگذاری متقابل را دارند ازاهميت زيادی   ونيزامکانات ارتباطی  تجانس و تشابه ازنظرمسائل درگير  بيشترين   که

دوم درکوتاه مدت می  بنابراين درکنارحلقه اول به مثابه پايگاه مقدم و پايه ای مقاومت، فعال کردن حلقه .برخورداراست

 حمايت  درکنارآن تقويت کمی وکيفی ومادی و معنوی تهوالب. تواند نقش مهمی درگسترش دامنه مقاومت داشته باشد

بی شک درکنارآنها . نيزاز اهميت زياد،بويژه دردرازمدت برخوردار است سايربخش های جنبش کارگری ومردمی
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دربرابرهم  مهم آنست که هيچ کدام ازچهارسطح فوق.نيز اهميت خود را دارد  حمايت های جهانی  جلب هرچه بيشتر

مهم آن است که .سطوح ديگرداشته باشد تأثيرمثبتی برروی  تقويت هرکدام می تواند مکمل ديگری بوده و نيستند ونقش و

 نقشه عمومی   بالقوه وبالفعل موجود درآنها،ضرورتفعليت بخشيدن به اين عرصه ها،باتوجه به امکانات

 به همان اندازه که برای بی شک چنين رويکردی. سراسری را تشکيل می دهد گذارازنبردهای محلی به نبردهای

آگاه کارگری است  مبارزهفت تپه ضرورت دارد،بهمان اندازه وبيشترازآن برعهده سايرکارگران وبويژه فعالين کارگران

فعال ازکارگران هفت تپه همه تالش های  که درلحظات حساس کنونی برای فعليت بخشيدن به همبستگی طبقاتی وحمايت

تنهابا تالش های پيگير ومستمر برای فعليت . ای وجود ندارد  هموار وحاضروآمادهراه. ممکن خود را بکارگيرند

      .مبارزه جاری راه ديگری برای کارگران وجود ندارد بخشيدن به همبستگی درمتن

نخستين نکته درخواست : تپه دونکته تازه ديده می شود که دارای اهميت است دريکی ازآخرين اطالعيه کارگران هفت

بی شک .است  کارگران هفت تپه است برای حمايت ازمبارزات... ارکارگران نفت و ايران وخودرو و نانمشخص آ

آنها را بگوش مخاطبينشان  فراخوان مشخص به مخاطبين مشخص اهميت خود را دارد و بايد باهمه توان صدای

ودومين نکته . آموزنده خواهند بودنباشند،دردرازمدت مؤثر و تأثيرچنين فراخوان هائی حتا اگردرلحظه محسوس.رساند

آنکه ازقصد   که رأسا آمادگی ادامه توليد واداره کارخانه را دارند، البته بدون اعالم کرده اند اينکه که کارگران هفت تپه

به بحران   يک راه حل فوری و درواکنش  بی ترديد بعنوان!وچرا که نه؟.  به ميان آورند خود برای اقدام مشخص سخنی

اداره يک کارخانه درحال ورشکستگی وغرق دربحران موجوديت،   منافع کارگران، انديشيدن به کنترل ودرجهت

پاسخگوی وضع معيشتی هزاران کارگرگرسنه نيست ودولت هم قصد تعطيل آن را  ودرشرايطی که بورژوازی ديگر

درسايرنقاط جهان و   مگرکارگران.شايداهميت بوده و می تواند افقی را دربرابرمبارزات کنونی کارگران بگ دارد،دارای

مديريتی و اداره اماکن کاروزندگی،بهنگامی  يا درکشورخودمان، کم، قابليت ها و توانائی های خود را درخود

بی گمان يکی ازچندفاکتور مهم فراهم آمدن . به نمايش گذاشته اند؟ است ضرورت ها وشرايط عينی اقتضاکرده  که 

عامل .است  بورژوازی ودولت حامی آن درمقابل کارکنان يک مؤسسه وتهديد به تعطيل آناندازی چنين شرايطی سنگ

   .ديگروجود جوهمياری وهمبستگی دردفاع ازمؤسسه به کنترل کارگران درآمده است

وسپس تداوم آن به فراهم  ای به عزم کارگران ومهم ترازآن موفق شدن دراجرا   تبديل شدن چنين انديشه  بديهی است که

محتمل وسنگين آن، قدرت  فشارهایو   بعدی خود ودربرابرتهاجم رژيم هایدارد تا بتواند درگامهايی نيازشرط مدن پيشآ

  .کارگران سايرکشورها نيراهميت خود را دارد   بهره گيری ازتجربيات مشابه بی شک .پايداری داشته باشد
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