
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اگست ٠۶
  

 ! طبقاتی و تحوالت ھستند- سياسی ۀگام مبارز پيش،کارگران
 طبقاتی و -گام مبارزه سياسی  يشای به خصوص در جوامع استبداد زده، کارگران پ به شھادت تاريخ در ھر جامعه

ست که ھر فعال سياسی و اجتماعی به تجارب پيکار  رو، ضروری از اين. ساز ھستند تحوالت کالن و سرنوشت

  .ھا توجه کند کارگران و نقش و اھميت برجسته آن

رسيدن به قدرت و اما نگاه تاکنونی بسياری از جريانات چپ و کمونيست به مبارزه طبقه کارگر، نگاھی در راستای 

کن به قدرت و حاکميت رسيدن احزاب چپ و حتی  م طبقه کارگر جاده صافئيتر بگو اگر دقيق. حاکميت بوده است

  . شود راست نيز محسوب می

در شوروی سابق بر خالف نظريه مارکس و انگلس که گفته بودند دولت بايد رو به زوال برود حدود ھفتاد سال تقديس 

ھا و احزاب چپ در سطح جھانی شد که حتی برخی پرو روس ھم   برای بسياری از سازمانئیلگوشد و اين اقدام ا

  .نيستند

اين نگاه تاريخی و طوالنی سبب شده است که طبقه کارگر، يک طبقه برای خود و جامعه نباشد و مستقيما خودش اھداف 

 نو يا در بھترين حالت بخش اصلی فعاال. وزدھای احزاب بد  نکند و ھمواره چشم به برنامهتعيينھايش را  و برنامه

 حداقل دستمزدھای ساالنه کارگران با نمايندگان کارفرمايان و تعيينزنی بر سر  ھای کارگری، مربوط به چانه تشکل

  .است» ئیگرا سه جانبه«دولت در چارچوب قانون ضدکارگری 

 و خودمحوربينی به درون ئیگرا ستی و فرقهاين نگاه به جنبش کارگری، سبب شده است که رقابت حزبی و سکتاري

  .طبقه رخنه کند و باعث تفرقه گردد

در عين حال درون اين طبقه گرايشات مختلفی مانند مذھبی و ناسيوناليستی و نژادپرستی گرفته تا کمونيستی و 

  .نيستنظر  دست و ھم بنابراين طبقه کارگر، يک طبقه يک.  وجود داردئی و سنديکائیآنارشيستی، شورا

طوری که طبقه کارگر قادر است چرخ ماشين توليد را  اما جايگاه اصلی و برجسته اين طبقه، در عرصه توليد است به

ھای  اين طبقه اگر عزم و اراده کند قادر است ھمه جنبش.  قرار دھدتأثيراز حرکت بازدارد و کل جامعه را تحت 

وجود   و تحول انقالبی در جوامع بهتغيير با خود متحد کند و داری را جو و ضد تبعيض و ضدسرمايه اجتماعی عدالت

 شاھد بوده ۵٧جامعه ما، اين جايگاه و نقش برجسته کارگران ايران، به ويژه کارگران صنايع نفت را در انقالب . آورد

 گام به گام  کردند وتأسيسدر اين دوره انقالبی ديديم که چگونه کارگران قھرمان صنايع نفت شوراھايشان را . است
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ھا بودند که حکومت شاه و ارتش و نيروھای  آن. مطالبات اقتصادی و صنفی خود را به مطالبات سياسی ارتفا دادند

اما اشکالی که در اين تحوالت وجود داشت . گير کردند و انقالب را به پيروزی رساندند امنيتی و انتظامی آن را زمين

در حالی که اگر اين طبقه با ھمه نيروھای ھمراھش با ھدف . خالف خود سپردطبقه کارگر ايران، قدرت را به طبقه م

ترديد پس از  ديده جامعه وارد عرصه مبارزه شده بودند بی مديريت جامعه از طريق نھادھای خود و اقشار محروم و ستم

سلخ بورژوازی ببرد و در شان را به م ھا انقالب داد که از باالی سر آن سرنگونی حکومت شاه، به ھيچ کس اجازه نمی

 به ما ۵٧تجربه انقالب . شايد اکنون سرنوشت جامعه ما طور ديگری بود! داری قربانی کند راستای منافع سرمايه

ھای خودشان و نه با دموکراسی  گويد که طبقه کارگر و متحدان آن بايد خود را برای مديريت جامعه از طريق تشکل می

ھای فردی و جمعی، برابری زن ومرد،  ستقيم و برقراری عدالت اجتماعی و آزادی، بلکه با دمکراسی مئیبورژوا

طلبانه و جانبداری از  ھای مادری، دفاع از محيط زيست و دفاع ھمگانی خود اداره کند و ديپلماسی برابری آزادی زبان

کسب سود و استثمار، آن در عرصه اقتصادی نيز به جای . طلب را در پيش گيرد ھای حق جنبش کارگری و ديگر جنبش

را در جھت ارتقا زيست و زندگی مردم، رفاه عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، محيط 

  .گذاری کند سرمايه... زيست سالم، رشد و توسعه صنايع با ھدف توليدکاالھای مورد نياز مردم، و

داری و محو کامل طبقات و   رگر، واژگونی سيستم سرمايهدر يک کالم رسالت تاريخی، اجتماعی و سياسی طبقه کا

  .ای است که در آن ھمگان آزاد و برابر ھستند اجتماعی وسايل توليد و ساختن جامعه

***  

بينيم که اين منطقه در شش سال گذشته با  ھای روژاوا و نيروھای سوريه دموکراتيک نگاه کنيم می يا به تجربه کانتون

طلبان و در معرض حمالت تروريسم دولتی و  طلبان و خشونت يت، ھمواره در محاصره جنگسه چھار ميليون جمع

 پوليسغيردولتی و در محاصره کامل اقتصادی قرار گرفته است اما با اين وجود، اين منطقه بدون دولت، ارتش و 

 به تصويب رسانده و خود نيز ترين قوانين را ترين و عادالنه ھای خودمديريت دموکراتيک خود انسان ای با تشکل حرفه

ھا مسلح زنان و مردان و با تسليح  يعنی در اين منطقه، دموکراسی مستقيم در جريان است؛ نيروی. مجری آن بوده است

ترين جريانات يعنی دولت و ارتش سوريه، ارتش ترکيه، داعش و ديگر نيروھای مرتجع و  اند جلو جانی عمومی توانسته

ھرچند نحوه مديريت اقتصاد جامعه چندان روشن نيست اما در عرصه . م کردستان عراق بايستددر مقابل محاصره اقلي

موفق بوده، زيست و زندگی ... ھای مختلف عرب، کرد، چچن، ترکمن، ارمنی و  مليتمسألهبرابری زن و مرد، حل 

ھای  ای داده و يگان ھميت ويژه کرده؛ به محيط اتأمينجويان را در اين وضعيت بحرانی  مندان و پناه کودکان و سال

ھر چند که در حال حاضر . اند دفاعی زن و مرد، با سرافرازی در مقابل دشمنان صلح، آزادی، برابری و عدالت ايستاده

 در امريکادر جھت سرکوب داعش و آزادی الرقه پايتخت اين گروه تروريستی اسالمی، ائتالف عليه داعش به رھبری 

ھای روژاوا و  کند در حالی که تاکنون کانتون منطقه، از نيروھای دموکراتيک سوريه حمايت میراستای منافع خود در 

بنابراين، . رسميت نشناخته و بارھا نيز مخالفت خود را اعالم کرده است ھای جاری در اين منطقه را به سياست

اما با اين وجود و با . دانش وجود دارد و متحامريکاھای متجاوزانه   در سرنوشت آينده روژاوا و و سياستئیھا نگرانی

در نظر گرفتن ھمه اين مالحظالت و بيم و اميد درباره آينده روژاوا،  نبايد به تجارب و دستاوردھای گران بھای آن 

دستاوردھا و تجاربی که در اين شش سال در روژاوا کسب شده است به اھداف ما نيز در جامعه ايران . توجه نکرد

  .برداری غلط است ھای خاص خود را دارد و کپی گی ای ويژه لبته مسلم است که ھر جامعها. کند کمک می

 ايران و انقالب روژاوا را مدنظر قرار دھيم ۵٧ويژه اين دو تجربه جديد انقالب  اگر تجارب تاريخی انقالبات جھانی، به

دست شاه و شيخ و غيره بسپاريم که از باالی سر  مان را به بار نبايد سرنوشت خود و جامعه رسيم که اين به اين نتيجه می
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تر، اکنون بايد پروژه خودگردانی و خودمديريتی دموکراتيک  عبارت دقيق به. مان تصميم بگيرند ما و برای ما و جامعه

خودمان را در راستای اين . مان قرار دھيم ھای سياسی در راس برنامه»  دولت-ملت «را با رد محکم و قاطع فلسفه 

طلب را با ھم متحد  جو و مساوت داری و عدالت ھمه گرايشات سياسی ضدتبعيض و ضدسرمايه. دھی کنيم داف سازماناھ

ھای   که امکانش را داريم البته با در در نظر گرفتن کليه موازين امنيتی، شوراھا و يا ديگر تشکلئیکنيم و ھر جا

  .خودمان را به وجود آوريم

ھای مستبد   حکومت شاھنشاھی را مانند ھمه حکومت١٣٥٧خواه و سوسياليست ايران، در سال  کارگان و ھمه نيروھای آزادی

ای فاراغ از تبعيض و نابرابری و استثمار و  انداز که که جامعه داری را به گورستان تاريخ فرستادند با اين اميد افق و چشم سرمايه

 . نھايتا شايسته انسان به وجود آوردند

داری با اتکا به ايدئولوژی خرافی و ارتجاعی اسالمی و با تحريک مردم متوھم مذھبی و با  نی و وحشی سرمايهاما اين حکومت جا

شدت سرکوب کرد و حاکميتی بنيان گذاشت که شايد  داری جھانی وقت، انقالب مردم ايران را به ھای بزرگ سرمايه حمايت قدرت

برانداز ھشت ساله ايران و  ھای وحشيانه دھه شصت و جنگ دودمان کوبدر سر. ھای وحشی در تاريخ بشر است يکی از حاکميت

 امپراتوری اسالمی، جامعه ئیگذار حکومت جھل و جنايت اسالمی بر صدور پان اسالميسم با ھدف برپا  خمينی بنيانتأکيدعراق و 

  ! به امروز در جريان است حکومتی فاسد و جانی و وحشی و تروريسم و استثمارگر سوق داد که تائیايران را به برپا

حکومت اسالمی در اين چھار دھه حاکميت خونين خود، ھمواره تالش کرده ھرگونه اعتراض بر حق و عادالنه کارگران، زنان، 

  . ھای مختلف فرھنگی، اجتماعی و سياسی را در نطفه خفه کنند نگاران، نويسندگان و فعالين عرصه جويان، ھنرمندان، روزنامه دانش

***  

و سنديکای » تپه کشت و صنعت ھفت«يابی و مبارزه پيگير کارگران کارگران  تجارب تشکل ر ادامه اين مطلب، د

تپه و   چرا که کارگران نيشکر ھفت. دھيم رانی تھران و حومه را مورد بحث و بررسی قرار می کارگران اتوبوس

ای زيادی برای ھر فعال جنبش سوسياليستی ھ ھا و آموزه رانی تھران و حومه، درس گارگران شرکت واحد اتوبوس

وقفه کارگران اين دو واحد متفاوت  ھا و پيکار مداوم و بی عبارت ديگر، درس به. داری دارد کارگری و ضدسرمايه

ھا، ھمواره  آن. اند بھا و آموزنده است و به سھولت به دست نيامده کارگری با صدھا کيلومتر دورتر از ھم، بسيار گران

داری اسالمی، با قامتی استوار و مصمم   ل يورش وحشيانه نيروھای امنيتی و ضدشورش حکومت سرمايهدر مقاب

  .ھای طبقاتی خود ھستند چنان پيگير تحقق اھداف و برنامه اند و ھم ايستاده

طلب  ھای مختلف و نيروھای تحول ست که اين تجارب، مورد توجه ھمه فعالين سياسی و اجتماعی جنبش ضروری

  .مان مورد توجه قرار گيرد ھا در مبارزه پيش روی عه قرار گيرد و نقاط مثبت و منفی آنجام

خاطر تعويق   ھزار کارگر اين مجتمع به۴مند و متحد حدود  تپه، پس از يک دوره اعتراض قدرت در نيشکر ھفت

بندی مشاغل و  ی طرح طبقه چون مستقيم شدن قرارداد کارگران قراردادی، اجرائیھا پرداخت دستمزدھايشان و خواست

 ۶ای  از جمله کارگران اين مجتمع کارگری در بيانيه. غيره، گفتمان بر سر ايجاد تشکل در ميان کارگران باال گرفت

طور منظم و ھفتگی  گيری به عنوان مکانی برای متشکل شدن و تصميم  مجامع عمومی کارگری بهئیماده ای بر حق برپا

. تپه به تدارک سنديکای خود رفتند  از جنب و جوش و مبارزه کارگران نيشکر ھفتئیدر چنين فضا.  کردندتأکيد

 مختلف مقامات کارخانه و دولت طوماری با چند ھزار امضاء بر سر ئیھا ئیجو کارگران در مقابل تھديدات و بھانه

ار کارگران رسما اعالم در اين طوم. آوری کرده و تحويل مقامات کارخانه و دولت دادند خواست تشکل کارگری جمع

، اين ٧٨ز سال ئيبدين ترتيب در پا. خواھند ھا تشکل مستقل خود را می خواھند، بلکه آن کردند که شورای اسالمی نمی

اتفاق . شان اعالم کردند کارگران روزی را برای مھلت اعالم کانديداتوری و روزی را برای انتخاب نمايندگان
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در روز انتخابات برای نمايندگی . ، انتخابات برگزار شد٧٨ماه  د شدند و در يکم آبان کارگر کاندي٧٢. شورانگيزی بود

ابت، صندوق سياری درسراسر نقاط شرکت که بسيار وسيع و بزرگ بود و از ثبر صندوق ه ھيات مديره سنديکا، عالو

تپه که با   مدير شرکت ھفت.شده و نزد کارگران برده ھای وسيع کشاورزی گرداند ھای زيادی از زمين جمله در بخش

بود، تھديد کرده بود که شرکت در اين ه ير قانونی اعالم کردغشرکت، انتخابات را ح ھای زيادی در سط نصب اطالعيه 

زدند، اما  چندين ماشين از نيروھای امنيتی نيز در اطراف شرکت گشت می. انتخابات موجب برخورد قانونی خواھد شد

 سنديکای مؤسسوحشت و فضای امنيتی که ايجاد کرده بودند، کارگران به فراخوان ھيات  و  با وجود ھمه اين رعب

 نفره رای ١١٠٠ ساعت اکثريت کارگران حاضر در يک شيفت کاری ۴طور مثال ظرف  خود پاسخ مثبت دادند و به

در واقع ھمان فراخوان  نفر از کانديداھا که ٩در اين انتخابات کارگران به .  صندوق انتخابات ريختند۴خود را در 

سنديکای کارگران  ه  سنديکای نيشکر ھفت تپه بودند، به عنوان اعضای ھيات مديرمؤسسدھندگان اين انتخابات و ھيات 

ھمين قدرت مبارزاتی کارگران نيشکر . گونه بود که اين تشکل کارگری شکل گرفت تپه انتخاب شدند و اين نيشکر ھفت

  .مزدھای معوقه خود را نقد کنندتپه بود که توانستند دست ھفت

  
  تپه کارگران ھفت

ھای اخير، يکی از مراکز اعتراض و پيکار مداوم و پيگير  تپه، در تمامی طول دھه کشت و صنعت ھفتاين ترتيب، کارگران  به

 مواجه ئیھا و نشيباين مبارزات، ھمانند ھمه مبارزات کارگری در ايران و جھان، با فراز . کارگران در جامعه ايران بوده است

  .بوده است

ھا اعتصابات  آن. کارگران نيشکر ھفت تپه، با وجود موقعيت ويژه اين مجموعه عظيم صنعتی، ھرگز دست از مبارزه نکشيدند

  . اند دھی و برگزار کرده ھا عليه تھاجمات سرمايه و حکومت اسالمی حافط سرمايه، سازمان ای را در ھمين سال پرآوازه

ھا اعتصاب و  آن. ای از خود بر جای گذاشتند ھای تاريخی و آموزنده ان در دھه ھشتاد، يادگارھای مبارزاتی و درسکارگران اير

  .اعتراض خود را از محيط کار به مرکز شھرھا و جامعه و مقابل ادارات دولتی کشاندند

در ھمان . بش کارگری ايران ثبت کردندھمه اين مبارزات خود را در تاريخ جن» تپه کشت و صنعت ھفت«در اين ميان، کارگر 

 سختی و دشوار طبقاتی را آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد ھزاران ئیپيما دوره، کارگران کشت و صنعت ھفت تپه، يک راه
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ھمبستگی ھای داد و ستد سرمايه در خوزستان را به اشغال خود درآوردند و عمال  راه ، بزرگ...کارگر شاغل در شوش و دزفول و 

  ! يک ھمبستگی با شکوه و فرموش نشدنی. با کارگران نيشکر را به نمايش عموم گذاشتند

مبارزات ساليان دراز ھزاران کارگر ھفت تپه، در عين حال رفرميسم کارگری را به چالش کشيده و نشان داده است که گرايش 

  . داری ھم جھت شده است  و با سيستم سرمايهای تا چه حد به بيراه رفته گرا و راست اتحاديه ن رفرميستی قانو

 سالم و سازنده مورد نقد ئیاند که بايد در فضا  نيز داشتهئیھا  در کنار اين مبارزات پرشکوه، ضعف  در عين حال کارگران ھفت تپه،

در اين ميان، بايد کل جنبش البته ! داران و حکومت حامی سرمايه  با کارفرما و سرمايهئیاز جمله توھم به مذاکرات نھا. قرار گيرند

  . ھای آموزنده مثبت و منفی گرفت کارگری را در نظر گرفت و از پيشروی و پس روی کارگران شرکت ھفته تپه نيز درس

زده بودند اما در اواخر  طور پراکنده دست به اعتصاب  ھای مختلف مجتمع کارگری بزرگ به ، بخش)١٣٩٥سال ( در سال گذشته

کردند و ديگر   کارگر بخش صنعتی، آنان که در کارخانه نيشکر کار می١٣٠٠ فصلی نی بر، روزمزد، ھمان سال کارگران

 کارگر برگزار شد و مدت ده ٣٠٠٠اين اعتصاب با شرکت . زمان دست به اعتصاب زدند طور ھم  تقريبا به  کارگران نی بر و راننده

داران را نشان  ھای خود بر سرمايه نين کارگران برای تحميل خواستهاعتصابی که اراده و عزم راسخ و آھ. ماه تمام ادامه داشت

  . داران مواجه گشت اعتصابی که با خشم و سرکوب سرمايه. داد می

تا اين که . صدا اعالم اعتصاب کردند  کارگر رسمی، روزمزد و اخراجی ھم٢٠٠. ، در مھرماه آغاز شد٩٥مبارزات نيمه دوم سال 

داران   کارگر، سرمايه٣٠٠٠اين اعتصاب . مدت ده روز دست از کار کشيدند  کارگر مجتمع ھفت تپه، به٣٠٠٠ بھمن ماه، حدود   در

ھا به کارگران نی بر، يک ماه و به کارگران بخش صنعتی و گروھی  سرانجام آن. شدت نگران کرد و حکومت حافظ سرمايه را به

اما کارگران، اعالم اعتصاب کردند و . وقه را پرداخت کردندھا، دستمزدھای مع از کارگران بخش کشاورزی يک ماه از ماه

اعتصاب ادامه يافت و در يازدھمين روز خود، . خواستار دريافت بدون قيد و شرط تمامی مزدھا و مطالبات معوقه خويش گرديدند

، تعرض خود را با گر حکومت اسالمی در ھمين روز، نيروھای سرکوب. ، اعتراض خود را ارتقا دادند١٣٩٥ بھمن ١٦يعنی 

در چنين شرايطی، کارگران تمامی درھای ورودی شرکت را بر روی نيروھای نظامی بستند و . بيگير و ببند کارگران آغاز کردند

  . ھا و مديران مجتمع گرفتند جلو ورود آن

ھدف او، به وجود . زد کارگر نی بر کنتراتی و بازنشسته ١٥٠٠در ھمين موقعيت بود که فرماندار شھر شوش، دست به فريب 

تپه را به شکست  او تا حدودی در اين راه موفق شد و اين اعتصاب کارگران ھفته. آوردن شکاف در صفوف کارگران اعتصابی بود

داری سرکوبگر و  کشاند و اين اقدام نماينده سرمايه با کارگران يک بار نشان داد که اتحاد و آگاھی طبقاتی در مقابل سيستم سرمايه

طلب  ھای حق گران جنبش کارگری و ھمه جنبش ر، حافط اھميت خاصی است و بايد ھمواره مورد توجه ھمه فعالين و سازمانمکا

  .  ھای جنبش کارگر ايارن است به عبارت ديگر، اين معضل کارگران ھفته تپه، معضل ھمه بخش! قرار گيرد

 ارديبھشت سال جاری، در اعتراض به نصب ٢١آنان در . از کردند، ابتدا کارگران اعتراضات خود را آغ١٣٩٦اما از ابتدای سال 

سپس کارگران در ماه خرداد، با وعده پرداخت دستمزدھای معوقه .  کارگر، دست از کار کشيدند٣٠ھای مدار بسته و اخراج  دوربين

نھايتا آنان . ابات جلوگيری کنند وقت معين برای بازگشت کارگران اخراجی به کار، کوشيدند تا از شروع موج مجدد اعتصتعيينو 

  .پيروز شدند و توانستند ھم کاران اخراجی خود را به سر کار باز گردانند

تپه، نيروھای سرکوبگر حکومتی تعدادی از کارگران را  ترين اعتراض و اعتصاب کارگران نيشکر ھفته در تازه

 حکومت مجبور به آزادی ھمه کارگران دستگير ئیااما سرانجام با فشار مبارزه کارگران، دستگاه قض.  دستگير کردند

  .شده شد

، ده نفر از کارگران نيشکر ھفت تپه که روز سوم مرداد دستگير شده بودند با قيد وثيقه از زندان ٩٦ مرداد ماه ٧روز 

 اسالمی در کارگران بازداشتی در دادگاه حکومت.  کارگر ديگر بازداشتی نيز قبال آزاد شده بودند۵. دزفول آزاد شدند
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تجمع  تپه در مقابل دادگاه دست به ھا از نيشکر ھفت زمان تعداد قابل توجھی از ھمکاران آن شوش محاکمه شدند و ھم

 .اعتراضی زده بودند تا حمايت خود را از رفقای خود اعالم کنند

اه آزاده شدند را به اين  مرداد م٧ نفر از کارگرانی که روز ٩تپه، اسامی  سنديکای کارگران کشت وصنعت نيشکر ھفت

زاده، احمد و يعقوب الکثير، عادل سماعين، ابراھيم ظھيری، بھزاد نظری،  رستم و حميد عبدهللا: شرح اعالم کرده است

 .صباح سواری و احمد مرادی

طبق گزارشات، قائم مقام شرکت از .  مرداد ماه ھم به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند٧کارگران نيشکر روز 

رگران خواست که سه نماينده برای مذاکره انتخاب کنند اما کارگران حاضر به انتخاب نماينده نشدند و اعالم کردند که کا

در پی پافشاری کارگران مدير عامل و قائم مقام شرکت وعده آزادی کارگران را . تان را بکنيد در ميان کارگران صحبت

 دھند اما کارگران قاطعانه اعالم کردند که به اعتصاب تا آزادی دادند و از کارگران خواستند به اعتصاب پايان

ايستادگی کارگران برای . ھای خود دست از اعتصاب و تجمع برنخواھند داشت شان و تحقق ساير خواست ھمکاران

 .شان سبب شد که ده نفر از کارگران بازداشتی آزاد شدند آزادی ھمکاران

در پی دنبال آزادی کارگران بازداشتی شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه، طی چند روز گذشته، چھل کارگر اين 

  .اند شرکت توسط شعبه اول دادياری دادگستری شوش احضار شده

اتھام اوليه تحريک به .  مرداد، ساعت ھشت صبح در دادگاه حضور يابند١۵ شنبه اين کارگران بايستی روز يک

طبق اطالعات رسيده، اين اسامی توسط مدير عامل شرکت، سيامک افشار، و با ھمکاری .  ذکر شده استاعتصاب

  .حراست، تھيه شده و به دادگستری شوش ارسال گرديده است

تپه به راديو فردا گفته است که تعدادی ديگر از کارگران نيز به  يک منبع نزديک به سنديکای کارگران نيشکر ھفت

  .اند ی احضار شدهنيروی انتظام

 مديره ھيأتبوده است و تعدادی از اعضای » تحريک کارگران به اعتصاب«گفته اين منبع، اتھام کارگران احضار  به

  .تپه نيز در ميان احضارشدگان ھستند سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

سال، حقوق بھمن و اسفند سال تپه، در پی پرداخت نشدن حقوق ارديبھشت و خرداد ام اعتصاب کارگران نيشکر ھفت

 تاکنون کارفرمای  ھای دولتی، به گفته مقام. شان صورت گرفت ، ھشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل١٣٩۴

که بر  ضمن آن. تپه تنھا حقوق يک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است بخش خصوصی شرکت نيشکر ھفت

تپه نيز پرداخت   مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفتھيأته اعضای ھا، ھمين ميزان حقوق ب اساس گزارش

  .نشده است

***  

، به ربيعی وزير کار ٩٦ خرداد ٩ای در  دھمين سال تشکيل سنديکای واحد، جمعی از اين کارگران با ارسال نامه

 .درخواست کردند که برای برگزاری مجمع عمومی سنديکايشان، مکانی معين شود

 وزارت کار به اين درخواست، و پاسخ سنديکای واحد ئیو کارفرما» ھای کارگری سازمان«ور نظری مديرکل پاسخ دال

عنوان يک عرصه مھم نبرد کارگران با حکومت  يابی کارگران در ايران را به  تشکلمسألهبار ديگر  به جواب وی، يک

 .اسالمی، مطرح شد

برگزاری مجمع عمومی سنديکای خود، دالور نظری مديرکل در رابطه با درخواست کارگران شرکت واحد برای 

که چون نامه  خبری از نامه و درخواست آنان و اين وزارت کار ضمن اعالم بی» ئیھای کارگری و کارفرما سازمان«

مطابق «: سايت خبری وابسته به خانه کارگر، چنين گفت» ايلنا«خبر است، به  خطاب به ربيعی وزير کار بوده، بی
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ات فصل ششم قانون کار کارگران تنھا مجاز به تشکيل يکی از سه تشکل شورای اسالمی کار، انجمن صنفی مقرر

براين اساس با توجه به شرايط پيش بينی شده در «: سپس چنين ادامه داد» .کارگری يا انتخاب نماينده کارگر ھستند

 ».ای مشمول قانون کار مجاز به فعاليت نيستھ قانون کار ھيچ تشکل کارگری ديگری تحت عنوان سنديکا در کارگاه

مناطق شرکت واحد، متذکر شد که بنا بر مقررات » شوراھای اسالمی کار«او در سخنانش با اشاره به دور جديد فعايت 

تواند در  ھای موجود به پايان نرسيده است، ھيچ تشکل صنفی قانونی ديگری نمی تا زمانی که دوره فعاليت تشکل

که اين  سپس با استناد به فصل ششم قانون کار جمھوری اسالمی و اين. مناطق شرکت واحد تشکيل شودھای  کارگاه

زمان بيش از يک تشکل صنفی کارگری تشکيل شود، بر انتخاب يکی از سه  دھد تا در يک کارگاه ھم قانون اجازه نمی

که البته به گفته او، فعاليت ھر . گذارد  میتأکيدتشکل مورد اشاره اش که در قانون کار به رسميت شناخته شده است، 

 .شود نيز به شرط خاتمه يافتن دوره فعاليت، با رای دادگاه متوقف می»  قانونی-صنفی «تشکل 

آخر سر ھم در مورد اعتراض کارگران شرکت واحد به انتخابات فرمايشی شوراھای اسالمی و تخلفات صورت گرفته 

ن مسؤوالت اداره کار استان تھران است و مسؤولکه اين مسائل در حوزه  ضوع و ايناطالعی از مو در آن، با اعالم بی

 . خودداری کردمسأله صريح به ئیگو  ھستند، از پاسخمسألهکار پيگير 

ی ديگر بر ضد کارگری بودن قانون کار حکومت اسالمی و محروميت تأئيدسخنان دالور نظری، قبل از ھر چيز 

طور که نظری استناد کرده  موجب اين قانون ھمان به. ای خود از جمله حق تشکل است  پايهکارگران در ايران از حقوق

ھای حکومت است، به عنوان  ساز دولتی که حتی خاتمه کارشان نيز منوط به رای دادگاه ھای دست است، تنھا تشکل

ی با ممنوعيت حق تشکل و به عبارت ديگر، قانون کار حکومت اسالم. شوند رسميت شناخته می به» تشکل کارگری«

بنابراين سخنان دالور نظری در پاسخ به خواست کارگران شرکت واحد . حق اعتصاب، قانون بردگی کارگر است

 .گذارد ای از توحش و بربريت اين قانون را به نمايش می گوشه

.  است١٣٨٤ھشت سال  ارديب١٩ھای کارگری، در  ساز دولتی در محيط ھای دست يک نمونه از عملکرد وحشيانه تشکل

 سنديکای شرکت واحد به سرکردگی عليرضا محجوب مورد حمله وحشيانه عوامل شورای  در آن تاريخ محل نشست

ای که با ھماھنگی اعضای برجسته خانه کارگر و مديريت شرکت واحد صورت گرفت و  حمله. اسالمی کار قرار گرفت

دار  ای چماق العاده عده کاری و حقوق فوق  بود و با پرداخت اضافه دستگاه اتوبوس واحد اختصاص داده شده١٢برای آن 

 . را بسيج کرده بودند

ھای حکومتی با شعارھای فاشيستی  نمونه ديگر آن، مراسم دولتی روز جھانی کارگر گذشته، با ھدايت خانه کارگری

  .شان را دادند ، پاسخ»يتنه قوميت، نه مليت، انسان«عليه کارگران افغانستانی بود که کارگران با شعار 

عالی کار بدون دخالت  که شورای ای به دالور نظری پاسخ داده و در آن بر اين کارگران سنديکای واحد، طی نامه

شوند و نمايندگان به اصطالح کارگری در اين شورا از دل قانون انتخاباتی که در آن نمايندگان  کارگران انتخاب می

اعالم » ئیگرا سه جانبه«شوند، اشاره کرده و آن را مغاير اصل   را دارند، انتخاب میکارفرمايان و دولت دست باال

ھای متعدد  چنين در بند ديگری از پاسخ خود شوراھای اسالمی کار در شرکت واحد را بدليل دخالت ھا ھم آن. کنند می

 و سر ھم بندی کردن اين شوراھا ان ناظر وزارت کار بر تخلفات در انتخاباتمأمورپوشی  مديريت شرکت واحد و چشم

در بند ديگری با فرمايشی و تحميلی خواندن شوراھای اسالمی توسط رانندگان شرکت واحد و . خوانند فاقد اعتبار می

و باالخره ضمن اشاره به . گذارند  میتأکيدعنوان حق مسلم خود  زاری گسترده از عملکرد آنان، بر تشکيل سنديکا به بی

ھای کارگری به انتخاب کارگران و بدون کسب مجوز قبلی را حق خود  ی سازمان جھانی کار داشتن تشکلھا نامه مقاوله

 .ای خود ھستند کنند که آماده مناظره و گفتگو و ميزگرد بر سر اين خواست پايه دانسته و اعالم می
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ھای  گيری  درست به نتيجهدر پاسخ سنديکای شرکت واحد به دالور نظری، نکات درستی وجود دارد، اما اين نکات

ای درست و مورد  عالی کار نمايندگان منتخب کارگران نيست، نکته که شورای اند از جمله اين روشنی منتھی شده

اما نکات غلطی و مبھمی ھم در اين نامه وجود دارد از جمله اين که به عدم رعايت اصل . اعتراض ھمه کارگران است

 است که حتی فرض کنيم در ان نماينده واقعی کارگران ھم شرکت ئیگرا اين سه جانبه. ندا اشاره کرده» ئیگرا جانبه سه«

کند از ھمان قدم نخست روشن است که در اين نشست نماينده کارفرمايان و دولت منافع مشترکی در استثمار کارگران 

طرف  دولت در اين نشست بی. دادترديد به ضرر کارگران رای خواھند  داری ھستند و بی دارند و حافظ منافع سرمايه

   مبارزه کردئیگرا جانبه نبوده و منافع طبقاتی دارد بنابراين، بايد با سياست سه

خصوص اين که در قانون کار حکومت اسالمی، جانب سومش نيز که ظاھرا قرار است کارگران باشند، بخشی از  به

بدين ترتيب . اند ر جايگاه نمايندگان کارگران قرار گرفتهساز دولتی ھستند که د ھای دست خود دولت ھستند و اين تشکل

تر بر  اش تحميل بردگی ھر چه بيش گيرد و نتيجه عالی کار نھادی است که تماما از باالی سر کارگران تصميم می شورای

  .کارگران است که در نزديک به چھار دھه گدشته، ھمواره شاھد آن بوديم

اگر حکومت .  استوار استئیگرا جانبه ن جھانی کار نيز اساسش بر ھمين سياست سهھای سازما عالوه مقاوله نامه به

 . ھم متعھد نيستند» ئیگرا جانبه سه«اسالمی نيز آن را پذيرفته است اما اين جانيان حتی به آن 

ن ميزان عنوا کارگران با اعالم رقمی به. ھاست که شاھد سر خواست افزايش دستمزدھا از سوی کارگران ھستيم  دھه

گويند اگر خط فقر سه ميليون است، حقوق ما  شوند و می عالی کار می حداقل دستمزد، خواستار لغو تصميمات شورای

  . نيز بايد در گام اول سه ميليون تومان باشد

 مجمع عمومی خود ھستند، قدم مھمی در متکی کردن اين تشکل ئیدر اين که کارگران سنديکای واحد خواستار برپا

 منظم مجمع عمومی کارگران و دخالت مستقيم آنان در ئیبدون برپا. ری به نيرو و اراده کارگران متحد در آن استکارگ

تواند به ظرفی  ماند و نمی چنان در سطح تشکل فعالين و فعالين باقی می ھای اين تشکل، سنديکای واحد ھم گيری تصميم

  .ديکا باشدبرای متحد کردن ھزاران کارگر شرکت واحد در اين سن

  
اند، سنديکای واحد بايد بتواند مجمع عمومی  طور که کارگران سنديکای واحد در پاسخ به دالور نظری اعالم کردهھمان

. مجمع عمومی را بايد فراخواند. نياز به مناظره و گفتگو ندارد. خود را تشکيل دھد و تشکيل آن نياز به مجوز ندارد
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شان را   روزه شان فراخوان مجمع عمومی بزرگ٣٥رد صفا در کوران مبارزات طور که کارگران لوله و نو ھمان

طور که وقتی  ھمان. ديدند اش نيز نيازی به کسب اجازه و غيره نمی ئیکردند و برای برپا دادند و آن را برپا می می

شان  دند و مجمع عمومیش  مجمع عمومی داشتند، در پارک مقابل کارخانه جمع میئیکارگران زاگرس قروه نياز به برپا

شان را فراخواندند و با وجود   اين سنديکا، مجمع عمومیتأسيسيا کارگران سنديکای واحد در بدو . کردند را برپا می

شان را  شد و حضور نيروی انتظامی در محل، ايستادند و مجمع عمومی  که بر آنان وارد میئیھمه تھديدات و فشارھا

ست که کارگران کليه واحدھای بزرگ و  شان را انتخاب کردند، اکنون نيز ضروری ديرهتشکيل دادند و اعضای ھيات م

مجمع عمومی تشکل نيست، بلکه رکن . ھای الزم را انجام داد گيری کوچک کشور، مجمع عمومی را فراخوانند و تصميم

 .ای کارگری است ای و مھم ھر تشکل توده پايه

***  

ويژه با نقشی   و به۵٧بعد از انقالب . م چالش کارگران با حکومت اسالمی استھای کارگری يک عرصه مھ ايجاد تشکل

تری در سير تحوالت  که کارگران نفت در سرنگونی رژيم شاه ايفا کردند، جنبش کارگری از جايگاه برجسته و سنگين

و در ادامه نقشی که در اين دوره . سياسی جامعه پيدا کرده و به يک عرصه فعال مبارزه در جامعه تبديل شده است

در صنعت نفت و بخشی از مراکز . وجود آمد مندی به  قدرتئیھای اعتصاب در انقالب ايفا کردند، جنبش شورا کميته

ای مثل شورای سراسری صنعت نفت، شورای سراسری شرق تھران، شورای سراسری  ھای فراکارخانه کارگری تشکل

ھای فرافابريکی  گيری اين شوراھا و تشکل شکل.  شکل گرفتندغرب تھران، شورای متحد گيالن و غيره و غيره

اما با وجود گسترش شوراھای . کارگری، اتفاق سياسی مھم و نقطه درخشانی در جنبش کارگری در اين دوره بود

ھا، رھبری اعتصابات کارگری و دامن زدن به جنبشی مطالباتی   کارخانهکنترولای که در  کارگری و نقش برجسته

 .ی داشتند، اين جنبش نتوانست به شورای سراسری کارگری منتھی شودکارگر

بعد از آن تا . ، شوراھای کارگری نيز مورد تھاجم حکومت قرار گرفت و سرکوب شدند۶٠با سرکوب انقالب در سال 

اروشن و ھای کارگری را در ذھن کارگران به امری ن ھا، ايجاد تشکل ، خفقان حاکم بر جامعه و سرکوب٧٠اواخر دھه 

ھای   توازن قوای سياسی جامعه، نياز به داشتن تشکلتغيير و ٧٠اما از اواخر دھه . بعضا ناممکن تبديل کرده بود

که ايجاد تشکل  کارگران با عنوان اين.  در ميان کارگران بر سر ايجاد آن دامن زدئیھا کارگری بار ديگر به بحث

گری نياز به مجوز ندارد و حق کارگران است، دست به کار ايجاد کارگری امر خود کارگران است، ايجاد تشکل کار

 .، اواخر دوره خاتمی، سنديکای شرکت واحد شکل گرفت٨٤از جمله در سال . ھای خود شدند تشکل

در .  شدت يافت٨٤ شروع شد و در سال ٨٣ای برای تشکل در ميان کارگران شرکت واحد از سال  جنب و جوش تازه

 خرداد ١٩ سنديکا مجمع عمومی برای تاريخ مؤسس تعدادی از رانندگان شرکت واحد، ھيات  به خواست٨٤خرداد 

برای اين . عمل آورد فراخواند و از رانندگان جھت حضور در مجمع عمومی و انتخاب ھيات مديره سنديکا دعوت به

نام و  کرد که برای ثبت از طريق اعضای خود در مناطق مختلف از رانندگان و کارکنان درخواست مؤسسکار ھيات 

نام   ثبتمسؤول مورد نياز، خود را به  ، فيش حقوقی و مدارکئیکانديداتوری در سنديکا، با در دست داشتن کارت شناسا

 نفر از کارگران از ۶٠از اين فراخوان استقبال خوبی شد و حدود .  خبازان معرفی و مدارک را تحويل دھند در حسينه

 خرداد که قرار بود مجمع عمومی کارگران واحد ١٩روز . ی ھيات مديره سنديکا کانديد کردندتمامی مناطق خود را برا

ھا را  کردند که مانع رفتن کارگران واحد به محل شده و آن تشکيل شود، نيروی انتظامی در محل مستقر شده و تالش می

اين .  خود، سنديکای واحد، ايستادنداما رانندگان محل را ترک نکرده و مصممانه برای ايجاد تشکل. متفرق کنند

بدين ترتيب جمعيت .  زدندئیپيما ھای اطراف حسينيه دست به راه کارگران در مقابل ممانعت نيروی انتظامی در خيابان
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آباد شده و مقابل بانکی  زيادی از کارگران شرکت واحد به تدريج توانستند خود را به محل برسانند و وارد ميدان حسن

. نشينی شد وقتی نيروی انتظامی خود را با عزم راسخ کارگران روبرو ديد مجبور به عقب. تجمع کردندجا  در آن

کارگران به تجمع خود ادامه داده و اعالم کردند که تا آزادی دو ھمکار خود منصور اسانلو و ابراھيم مددی که در 

بعد . ن کارگران آزاد و به جمع کارگران پيوستندکه ھمان روز اي طوری به. بازداشت بودند، محل را ترک نخواھند کرد

. از آن نيز عليرغم فشار نيروی انتظامی برای ترک محل، کارگران ماندند و مجمع عمومی خود را تشکيل دادند

 ١٩نھايتا . کارگران در دسته ھای ده نفری وارد حسينيه شده و نمايندگان خود برای ھيات مديره سنديکا را انتخاب کردند

بدين ترتيب کارگران شرکت واحد با قدرت مجمع . عنوان ھيات مديره و دو نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند  بهنفر

 .عمومی شان، سنديکايشان، را تشکيل دادند

گيری کميته پيگيری برای  نمونه ديگر از ھمين دست تحرک جديد کارگران برای ايجاد تشکل کارگری، چگونگی شکل

ھای کارگری و برپا   با رفتن به محيط٨٣تعدادی از فعالين و رھبران کارگری در سال . گری استھای کار ايجاد تشکل

ھای کارگری و جمع کردن طومارھای اعتراضی بر سر اين خواست، مبتکر  کردن بحث بر سر ضرورت ايجاد تشکل

ر سر تشکل مستقل کارگری به راه اين اتفاق گفتمان وسيعی ب. ھای کارگری شدند ايجاد کميته پيگيری برای ايجاد تشکل

 .يابی جنبش کارگری بود انداخت و نقطه عطفی در امر سازمان

ھای کارگری چون کميته  يابی کارگری بود که ديگر تشکل در پی چنين روندی از تالش و مبارزه برای سازمان

بعدھا نيز اتحاديه . شکيل شدندھای کارگری، اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ت ھماھنگی برای ايجاد تشکل

 .سراسری کارگران اخراجی و بيکار، به اتحاديه آزاد کارگران ايران تبديل شد

ھا توانستند اين تشکل. ھای کارگری، صفی از رھبران کارگری جلو آمدند يابی و ايجاد تشکل در دل تالش برای سازمان

قدم به قدم جنبش . وازن قوای سياسی جامعه داشته باشنديابی اعتراضات کارگری و در نتيجه تنقش مھمی در قدرت

ھای سراسری چون خواست نقش مھمی در سوق دادن و متحد کردن کارگران بر سر خواست. کارگری را جلو آوردند

گيری جنبشی اجتماعی بر سر اين خواست ھستيم که کارگران، معلمان،   امروز شاھد شکل.افزايش دستمزدھا ايفا کردند

 .ران، کارگران بيکار، بازنشستگان و بخشی عظيمی از حقوق بگيران جامعه در صف اين جنبش قرار دارندپرستا

اکنون نيز بحث بر سر تشکل کارگری بيش از ھر وقت در ميان کارگران حائز اھميت است و در بستر چنين تحوالتی 

 روز مبارزه اخير ٣٥از جمله در .  استتر به جلو برداشته است که جنبش مجامع عمومی کارگری ھر روز گامی بيش

توان گفت  طور واقعی می به. تری خود را به نمايش گذاشتند يافته کارگران لوله و نورد صفا، اين جدال در شکل سازمان

يابی و متحد شدن کارگران  امروز اين کارگران بيش از ھر زمان ديگر از تاريخ اخير در حکومت اسالمی، برای تشکل

اين . گويند که خود اين کارگران ھم اکنون دارند از تشکيل شورای کارگری کارخانه سخن می ئیتا جا. نندک تالش می

 .ھای کار را در مقابل ھمه کارگران قرار داده است تجربه عملی، متشکل شدن کارگران در محيط

. ھا را تقويت کرد بايد آن. کردھای کارگری را در مناطق مختلف و شھرھای مختلف ايجاد  شود، تشکل در اين شرايط می

چون کارگران نورد لوله صفا سنگ بنای مجامع عمومی منظم کارگری را گذاشت و در  ھم. عليه بيکاری متشکل شد

توانند مجامع عمومی  تپه، می  چون سنديکای شرکت واحد و نيشکر ھفتئیھا تشکل. ھای کار وسيعا متشکل شد محيط

 .تر کنند تپه را متحدتر و متشکل اران نفره کارگران در شرکت واحد و يا نيشکر ھفتخود را تشکيل دھند و نيروی ھز

***  

. بھای کارگری و غيرکارگری را به درون جامعه نيز ببريم  کنم که ما بايد اين تجربه ارزنده و گرانتأکيدبندی  در جمع

ھای مختلفی  توانيم تشکل  در عين حال میکنيم  را تقويت میئیدر حالی که جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجو
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 ئیدر جا. توانيم با ھر اسم و عنوانی متحد و متشکل شويم  که میئیرا در محالت، روستاھا، شھرھا و در ھر جا

يابی شکل حزبی و سازمانی به خود گيرد؛ در جای ديگر شورا و يا سنديکا و در يک جای ديگر،  توان اين تشکل می

آموزان، تشکل دفاع از محيط زيست،  ان کار و خيابان، تشکل لغو کار مزدی کودکان، تشکل دانشتشکل دفاع از کودک

خوانی، شعرخوانی، داستان خوانی و نمايش  تشکل فعالين آزادی زبان مادری، تشکل دفاع از حيوانات، تشکل کتاب

، تشکل ...ان، نويسندگان، مترجمان ونگاران، تشکل ھنرمند برداری، تشکل روزنامه تئاتر، تشکل آموزش موسيقی، فيلم

خواران، تشکل کمک به معتادان، کمک به  ھای کوپراتيو، تشکل گياه انداختن کارگاه دار، راه آگاھی دادن به زنان خانه

ھا شرکت  توانند عضو شوند، در تجمعات و مجامع عمومی آن ھا ھمه می در اين تشکل... ديده، و دختران و زنان آسيب

کنند، مجامع عمومی خود و انتخابات و  ھا مستقل فعاليت می ھمه اين تشکل. ھا باشند توانند حامی آن  میکنند و ھمه

اما . ھا اعمال نفوذ دخالت کند ھا در امور داخلی آن تواند از بيرون و از باالی سر آن کس نمی اھداف خود را دارند و ھيچ

ھا گرفته تا  ھا تا آنارشيست ای و اساسی از کمونيست ايهطور پ نھايتا آن چيزی که اين گرايشات مختلف را به

دھد و به صورت يک جنبش سراسری در جامعه  به ھمديگر پيوند می... جويان و طلبان و عدالت خواھان و برابری آزادی

عبارت ديگر، ھمه اين  به! است»  دولت-ملت «داری و انسانی آن با رد محکم فلسفه  آورد خصلت ضدسرمايه درمی

ای  جامعه. کنند  و دمکراسی مستقيم مبارزه میئیای خودگردان و خودمديريت شورا  جامعهئیھا در جھت در برپا تشکل

ھا به نام ملت خودی و غيرخودی  گر به نام دولت و و رھبر و تقسيم انسان طلب و سرکوب که فاقد آقا باالسری قدرت

  !است
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