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تپههاییازهفتنامه
رئیسقوۀقضائیهبخشیبهیادداشتیدربارۀنامۀاسماعیل

یاسعادتی پور

خواهد دشمنش را شکست دهد  کسی که می»
 1«کند. های جنگ با او بحث نمی دربارۀ هزینه

 

« ایستادن در درگاه انقالب»را به  تازی سرمایه از یکهسری که اعتراضات معیشتی کارگران جان به لب آمده  هوا و خیره برای چِپ سربه
نامۀ اسماعیل  زد، نوان استراتژی آن آستان جا می، به ع«شوراهای کارگری» لوایدر  اش را های سیاسی و ماجراجویی کرد ترجمه می

مبارزات  نال باشد چرا اسماعیل بخشی که از رهبراهای پروغرب ما جای سؤ اید برای چپب بخشی به رئیس قوۀ قضاییه بد رکبی بود.
ناگهان با انتشار  گرفت؛ جانب کارفرما را نمی از قبیل رضا رخشان یگرانیچون د داد و هم سر می« ادارۀ شورایی»تپه بود، شعار  هفت

ای، از موضع اولیۀ رئیسی درخصوص مبارزه با فساد استقبال کرد و خواهان آن شد تا آقای رئیسی، با جدیت خود و عملی کردن  نامه
از پشت صفحۀ  ،مدرِن لمیده در فضای مجازی پست  . آن هم زمانی که چپخواهد طرحی نو دراندازد کند که می «ثابت»هایش  وعده

و رئیس  دار و خونین با طبقۀ سرمایه جنگی خانمان براندازخیال خود به ، به اش«مزۀ شیرین عدالتهشتگ »با شی هوشمند، نمایش گو
 رفته بود!  اش قوۀ قضاییه

 2ند،خواندند و فتوای ممنوعیت بازنشرش را صادر کرد« پروژۀ امنیتی رژیم»را  نامه سو  ناباورانه آن که از یکاینان چنان غافلگیر شدند  
 پاچه در مقام دفاع از اقدام بخشیدست ،«تاکتیکی برای روکردن دست طرف مقابل»بر آن شدند تا تحت عنوان  شان و از آن سو برخی

مبارزۀ  های مادی واقعیترا به جای  4«قدرت تخیل» ،تحوالت اجتماعیدرک و فهم که ناتوان از  مدرن و رمانتیکی چپ پست 3آیند.بر
تپه و هم این  اوج مبارزات غیورانۀ کارگران هفتدر  آن زمان وهم شد. ایشان  گیر می چنین غافل هم که باید داد، میقرار  طبقۀ کارگر

                                                           
 .65های کارگری، ترجمۀ محسن حکیمی، نشرمرکز. صفحۀ  مارکس، کارل و فردریک انگلس، اتحادیه 1

2
 .1398شهریور   24، آزادی بیان، !جدید امنیتی پروژه ، قضایه قوه رئیس به خطاب بخشی اسماعیل به منتسب نامهبرای نمونه بنگرید به  

3
 .1398شهریور  28های انقالبی ایران،  گرایش مارکسیسترضا اکبری، ، بخشی اسماعیل به روشنفکران سرگشاده نامه به نقدیبرای نمونه بنگرید به  

4
 . 124. یاشار دارالشفاء و لیال، فالخن همۀ قدرت به دست شوراها، فراخوان عمومی به ایدۀ ادارۀ شورایی جامعه بنگرید به: 
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های مادی جنبش  رسد؛ ناتوان از فهم و درک واقعیت ای به امضای یکی از رهبران آن اعتراضات می ای که چنین نامه زمان، در هنگامه
 دناگر مجال یاب د خورد ونرکب خواه انهمیشه از نتایج اعمالشها  این .ندو هست هصحیح بود« چه باید کرد»کارگری و استخراج و تبیین 

  د کشید.نخود و مبارزات یک طبقه را به قهقرای نابودی خواه

، درگیر باشد  را خوردهی که فریب آموزگار هت و حیرت شده، بلکه همچون کودکای دچار ب چپ پروغرب، نه تنها از نگارش چنین نامه
اند که این تاکتیک اسماعیل بخشی  مرغ؟ به عبارت دیگر هنوز مانده که باالخره اول مرغ بود یا تخم فریبانه شد ابتدایی و کودک این بازی

اینان چنان کوردل و  بخشی؟ ضربه زدن به وجهۀبرای دیگری « طراحی سوختۀ»برای رسوا کردن جمهوری اسالمی و یا آن که  بود
ابتکار ای نوشته و یا  و چنین نامهتحت فشار بوده اسماعیل بخشی مثاًل ین نیست که آیا توانند ببینند که ماجرا اصاًل ا اند که نمی مایه کم

مبارزات کارگری در است درون  گرایشینمای  ای سرشت آن است که انتشار چنین نامهمسئله اتفاقًا وذلک.  به خرج داده و غیره عمل
  برند. که کارگران بر مبنای آن مبارزات خود را به پیش می آوردبه دست  ای از شرایط عینی و ذهنیمایی ِش توان  میایران که به میانجی آن 

دارانومبارزۀطبقاتیکارگران،سرمایه
، ها، مسکن بیمهکار، -روززماِن ن مزد و دیگر شرایط کار )یدارانه، بر سر تعی داران، از بدو پیدایش شیوۀ تولید سرمایه کارگران و سرمایه

 داران است. از مبارزۀ طبقاتی میان کارگران و سرمایه جزییاند. مبارزه بر سر مزد خود  درگیر جدال و کشمکش بوده( و... قراردادها
حرکت به نیز همین  ای میانۀ چنین مبارزهآورد. در  مبارزه بر سر شرایط کار، امکان و ضرورت غلبه بر رقابت میان کارگران را فراهم می

. چرا که خوِد این رقابت و که از اهمیت برخوردار است کارگران و غلبه بر پراکندگی در صفوف کارگری استالغای رقابت میان سمت 
شرط اساسی برای هستی و »چرا که  .دهد یروزی و سرکوب کارگران را میداران امکان پ پراکندگی است که در وهلۀ نهایی، به سرمایه

سرمایه کار مزدی است. کار مزدی فقط بر پایۀ رقابت میان کارگران  شرط ]هستی[ سلطۀ طبقۀ بورژوا تکوین و افزایش سرمایه است؛
  5«استوار است.

ماند،  باقی می و دیگر شرایط کار ، تا آنجا که در چارچوب تعیین سطح دستمزدهامبارزات کارگریجاست که  نکته در اینحال، 
دستمزدها، امکانی  تغییر بر سر گیرد. به عبارت دیگر، مبارزۀ صرف می رقرا داری سرمایهدر درون مرزهای نظم هنوز ای است که  مبارزه

دار  عنوان کاال در بازار عرضه کرده و سرمایه کارگر نیروی کاِر خود را به است. کارگذاری شده دارانه ناسبات سرمایهدر بطن م است که
کند. با این همه، برخالف تمامی اجناسی که در بازار عرضه  برداری از این کاال را، همچون تمام کاالها، کسب می حق انحصاری بهره

کند و  همراهی می تولید محِل  ، تا خودِ اش ه مصرف رسیدنشوند، کارگر، یعنی مالک نیروی کار، کاالی خود را در تمامی مراحل ب می
تواند درون مرزهای جهان  سادگی می ای است که به این مجادلهکند.  بر سر قیمت کاالی عرضه شده با خریدار، مجادله میهمواره 

های  از قبیل ایجاد تشکلگویی به آن را،  های پاسخ راهسادگی  به با اکراه، ولو، یبورژوایدولت است که رو  از همین بورژوایی باقی بماند.
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 .52مارکس، کارل و فردریک انگلس، مانیفست کمونیست، ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان، نشر اینترنتی، صفحۀ  
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 ایجاد توافق بایابد و هرجا هم که این سازوکارها قادر به  ، میسازمان جهانی کار ها و حتی خانه ، وزارت)همچون خانۀ کارگر( زرد
 کند.  پیدا می گرانرمبارزات کاای را برای سرکوب  مسیرهای ساده کارگران نباشند،

، تا زمانی که اعتراضات نتواند کارگران را استمعطوف و محدود به افزایش سطح دستمزدها  و صرفاً  تنهاتا زمانی که هدف اعتراضات 
های مقطعی کارگران در  آوردها و پیروزی متحد و منسجم سازد، دست ،در قالب نهاد و سازمان مستقل کارگری ،داران در برابر سرمایه

ها و  های آن و ایستادن بر پویه این استقالل نیز بیش از هر چیز استقالل از بورژوازی و گفتمان تواند از میان برود. میسادگی  بهاین زمینه 
شک چنین اتحادی  الغای رقابت میان کارگران به گسترش اتحاد در بین آنان بستگی دارد. بی های مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا است.  وهله

شان اگر نتوانند این اتحاد را تثبیت کنند و به آن هیئتی پایدار و دائمی  اما کارگران و رهبران وجود دارد. درلحظه و دقیقۀ اعتراضات
ود را آوردهای مقطعی خ ترین زمان دست در کوتاه حادیه و سندیکای مستقل خود بزنند،ببخشند، یعنی اگر نتوانند دست به تأسیس ات

شود بلکه گسترش پیوستۀ اتحاد  درنگ حاصل می ای نیست که بی پیکارهای ]کارگران[ نتیجه ثمرۀ حقیقی»مجددًا از دست خواهند داد. 
  6«کارگران است.

ل مستقل کارگری، مبارزات روزمرۀ پرولتاریا را به ایی برای تأسیس )و یا احیای( تشکناتوانی در تبدیل یک اعتراض کارگری به پایه و مبن
این همان وضعیتی است که گرداند.  شان بازمی های خورده به خانه رگران را پراکنده و شکستکند و دست آخر کا زار هدایت می شوره

برای بهتر دریافتن موضوع کافی است نگاهی به مبارزات و اعتراضات چند سال اخیر   7مبارزات کارگران در ایران به آن دچار شده است.
درۀ تکاب،  آهن بافق، اعتصاب پانصد تن از کارگران معدن آق کارگران در ایران بیفکنیم: اعتصاب شکوهمند پنج هزار کارگر معدن سنگ

از آن همه مبارزه و تکاپو چیز چندانی در  دن البرز شرقی و غیره.اصفهان، اعتصاب دوهزار کارگر معا فوالداعتصاب کارگران بازنشستۀ 
داران، مبارزات کارگری را به ورطۀ نبردی فرسایشی با بورژوازی و  عدم حفظ اتحاد کارگران در برابر سرمایه 8چنته نمانده است.

 وضعیتی که برندۀ آن از قبل مشخص است.کشاند.  اش می ودستگاه سرکوب دم

                                                           
6
 .48، صفحۀ همان 

داران و  معوق کردن مطالبات کارگری، اعتراضات کارگری،... هجوم سرمایه»کند:  همین مسئله را در قالب مسیری َدَورانی بیان می بین خسرو خاک 7
 ارگری، وشان به کارگران، مقاومت کارگران در برابر این هجوم، در بهترین حالت گرفتن مطالبات و بازگشت به سر کار، و در نهایت سرکوب پیشروان ک دولت

اند و هر بار با مهارت بیشتری وارد میدان  داران نیز این مسیر را خوب یاد گرفته داران باز روز از نو روزی از نو. سرمایه چند صباح بعد با حملۀ دیگر سرمایه
 .ها مبارزات کارگران، استراتژی و تاکتیک«. شوند می
8
پذیرد و کارگران فوالد اصفهان و معادن البرز شرقی با مشکالت  عدیده در  صورت میبرای نمونه پرداخت حقوق بازنشستگان بافق همچنان با تأخیر  

. نیز: 1397، ایلنا، مرداد «یک روز در میان بازنشستگان فوالد، اینجا کسی ریه ندارد»اند. در این خصوص بنگرید به:  های درمانی مواجه خصوص بیمه
 .1398آذر  14، ایلنا، «بیمارستان یک برای مدام جستجوی و فوالد بازنشستگان/ سرفه و تنگی نفس روزهای»
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کید بر ضرورت تأسیس نهادهای مستقل کارگری، اشاره به اتحادیهباید توجه دا کید بر صرف مبارزۀ اقتصادی گرایی شت که تأ  و تأ
اش، چیزی جز تداوم و  آوردهای رغم تمام دست ، علیدارد ویژه در کشورهای غربی وجود گرایی که امروز به نیست. آن شکل از اتحادیه

در مبارزۀ طبقاتی صرفًا مرحلۀ  نیست. تشکل مستقل کارگری، همچون هر ساختار دیگری در سطح تشکیالت پرولتریحلول رفرمیسم 
کید بر تشکیل  تأسیس کند. وال مبارزۀ طبقاتی تعیین میاش یا گذار از آن را خود شرایط و اح مشخصی از مبارزه است که ضرورت تأ

همین  از رهگذرکه است ای   مبارزات روزمره نابسندگینشان دادن اش  و یکی از وظایفبخشی از مبارزه است  ،هایی تشکل چنین
گاهی  ،و نه کافی ،ط الزموشریکی از  شوند. پی گرفته می ها تشکل به  و حرکت ای ضرورت گذار از چنین مبارزهبر پرولتاریا برای آ

کشیدن  زیر  ای برای به مقدمه. الغای رقابت میان کارگران صرفًا تشکیل چنین نهادهایی است ،داری سمت الغای کل نظام سرمایه
اگر کارگران از مرحلۀ الغای رقابت میان خود فراتر نروند، در واقع در درازمدت قوانین تعیین سطح » سرمایه از اریکۀ قدرت است و

 9«ها دوباره اجرا خواهند شد.دستمزد

معنای توانایی آنان در ایجاد نهاد  ف، بلکه بهاتحاد آنان در یک اعتراض و تجمع صرمعنای  پس تشکل و اتحاد کارگران نه صرفًا به
گاهی هم مستقل کارگری اتحاد کارگران  برای پیگیری دستمزدها نیست که اهمیت دارد. تشکل کارگران تنها همچنین است.  بستۀ آن و آ

گیری و ارتقای  کند که بر متن آن امکان شکل ای را فراهم می بستر و زمینه ای، و ایستادن بر قرارگاه فعالیت حوزه های کارگری در تشکل
گاهی طبقاتی پرولتاریا به گاه شدن پرولتاریا نسبت به جایگاه وجود می آ اش  لید و گام نهادناش در مناسبات تو آید. شرط ضروری خودآ

ای دارد: یکی  تشکل همیشه هدف دوگانه .نیست کافی ل،ایجاد تشک یابی کارگری است. اما صرف ، تشکلنظم طبقاتی در مسیر امحای
تدریج  هدف نخست، افزایش دستمزد است اما به»دار.  برد رقابت و نبرد عمومی آنان با سرمایه توقف رقابت میان کارگران و دیگری پیش

ف دوم چیزی جز هد 10.«شود تر از حفظ دستمزدها می ای که همیشه متحد است ضروری حفظ اتحاد کارگران در مقابل سرمایه
گاه گیر و درخشان  مدت، ولو که چشم آورد کوتاه داری، هر دست سازی کارگران بر این نکته نیست که بدون فراروی از نظم سرمایه آ

برای برای تودۀ کارگران و زندان و سرخوردگی یأس سرکوب، و این بازستانی همواره با شود.  باشد، درنهایت از طبقۀ کارگر بازستانده می
  همراه است. شان رهبران

اند؛ با یک تفاوت. اینجا دیگر آن  در این چند سال پیمودهتپه همان مسیری را پیمود که دیگر اعتراضات کارگری  اعتراضات هفت
تواند  تا چه اندازه می نادرست در عرصۀ مبارزات کارگران،بزنگاهی بود که، ولو به قیمتی سنگین، نشان داد که اتخاذ راهبرد و سیاست 

های اتحاد  نطفهتواند  ای بود که نشان داد چگونه آن چرخۀ باطلی که در مبارزات کارگری شکل گرفته می اینجا آن عرصه گر باشد. ویران
مبارزه را به سطوح و  ،وغربجاد امکانی برای نفوذ نیروهای پربا ای و بر باد دهدشان را  آوردهای حداقلی دست درهم شکسته،کارگران را 

                                                           
9
 .25های کارگری، صفحۀ  اتحادیه 

10
 .63همان، صفحۀ  
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کاری برای صیانت ابزار تولید و حقوق  عنوان راه شوراگرایی و درپیش نهادن پیشنهاد کنترل کارگری به. تر عودت دهد مراحلی ابتدایی
بدیلی بود که  ت گستردۀ چپ پروغرب حول این محور،و تبلیغا ،توسط رهبران کارگری های سرمایه اندازی ارگران از دستک

بلکه بدتر از آن: اساسًا شوراگرایی نه تالشی  تحاد کارگران باشد.بستۀ سطح مبارزات و سطح ا مشخص هم توانست در آن مقطِع  نمی
طومار مبارزات همین امر در لباس ادبیات پرولتری بود.  برای پیش بردن مبارزۀ طبقاتی، بلکه بیان منویات بورژوایی چپ پروغرب

 خواهیم دید که چگونه؟ کارگران را درهم پیچید.

با اعتراضات  97ماه سال  گرفته بود، در آبانبه این سو شکل  96تپه که از سال  ی در هفتاعتراضات و اعتصابات کارگر روند مجدد
ایجاد نهاد مستقل ضرورت  در این میان .همراه شدبا شعار ادارۀ شورایی کارخانه  مجموعۀ این حرکت پیوند خورده و گروه ملی فوالد

چرا که  11معرفی شد.اگر نه نفی الاقل غیرضروری از جانب نیروهای چپ شناسیم،  کارگری، که در اینجا با نام سندیکا آن را بازمی
ای، یعنی  حفظ مبارزات حوزهپس در چنین شرایطی،  «. امر سیاسی»بود و طبقۀ کارگر پیگیر « انقالبی»زعم ایشان شرایط جامعه  به

محسوب کاری شکل گرفته باشد، قسمی سازششان  دهی کارگران برای پیگیری مبارزات روزمره احیا و تقویت نهادی که حول سازمان
آنجا بود  ند. نقیضۀ ماجرابایست کنترل کارخانه و تولید را در دست بگیر کارگران می ر ایشان، در چنین اوضاع و احوالی. از منظشد می

معنایی جز همان  «شورا» که به گواه خودشان، برای کارگران زدند دم میدر میان کارگران که اینان در حالی از ضرورت تبلیغ شورا 
العاده در پیش گرفته شد: توضیح شفاهِی  کاری خارقنیز راه پرولتاریا ذهنِی  شورای اسالمی کار را نداشت. برای گذار از این وضعیِت 

از پیش سندیکای جایی که هنوز مبارزات روزمرۀ کارگران در گیرودار احیای  ورای کارگری با شورای اسالمی کار!های ش معنی و تفاوت
و مبتنی بر وضعیت مشخص مبارزۀ طبقاتی و سطح  عملی مشخص و فعالیت و نه کار ،با توضیِح صرف بر این شد تاقرار  ،موجود بود

گاهی پرولتری در میان کارگران،   12مشخص شود. معنای دو پدیدۀ مختلف برای ایشان آ

بر سر مزدهای معوقه و  هایی ، در قالب تجمعیابی ین سطوح تشکلتر در نازل کارگرانی کهبینی بود.  نتیجۀ چنین راهبردی قابل پیش
رغم کمترین امکانات سندیکایی )از جمله اتحاد پیشینی،  با بورژوازی وارد پیکار شده و علی ،اخراج کارگران به بهانۀ تعدیل نیرو

جای حرکت به سمت تقویت جایگاه سندیکای از پیش  به ژوازی به پیش بردند،ای را با بور دو ماهه ستودنِی  امکانات مالی و...( نبردِ 
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 توان به متون منتشره در شمارۀ هفدهم نشریۀ گام اشاره کرد. برای مثال می 

12
ضمن توضیح دادن همین شکل و وگو با فالخن  در گفت مهدی آلمیثم  .146فالخن ، ترسند همه چیزشان را از دست بدهند مخالفان شوراها می به بنگرید 

ها  وارد فاز اجرایی این ایده 97در سال »دهد:  تپه را چنین توضیح می های شوراگرایان در هفت در جریان بوده، نتایج کوشش 95سبک کار، که از سال 
گرد تاکتیکی کردیم چون  ه وارد مرحلۀ شورای اسالمی بشویم ناخواسته یک عقبوجود آمد... به دلیل ترس از اینک هایی که به شدیم...اما به دلیل سرکوب

ترین وجهی درک و آگاهی موجود را  مهدی خود به روشن آل«. ای به اسم شوراهای اسالمی را رو خواهند کرد... دیدیم اگر مسئلۀ شوراها را مطرح کنیم برگه
داران  تعیین شود، سرمایه طلبانه سرنگونی «قدرت تخیِل »ر مبنای واقعیات مبارزۀ طبقاتی که بر مبنای تشریح کرده است! زمانی که استراتژِی مبارزه، نه ب

های خود را  فعاالن کارگری نیز ناگزیر تمام شکست کشند! و تخیالت رؤیابافان را به آتش می« ها ایده»ای به نام شورای اسالمی  سادگی و با روکردن برگه به
 دهند. توضیح می «سرکوب» العلل همواره با علت
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، احیای لین و نمایندگان سندیکابرگزاری انتخابات برای تعیین مسؤ موجود )تدوین و تصویب اساسنامۀ مورد قبول کارگران و
اجتماعی دیگری را  تر و شرایط اجتماعِی بس عظیم نیروِی  که یر تحقق بخشیدن به هدفی شدند...(، درگو های مالی کارگری صندوق

شد که در آن لحظه از تعیین شده از جانب نیروهای پروغرب مبارزۀ کارگران قربانی پیگیری هدفی  13طلبید: ادارۀ شورایی کارخانه. می
نیز های چپ پروغرب  بافی هدفی که اساسًا نسبتی با مبارزۀ طبقاتی نداشت و حتی در نظریهد. دنآم عهدۀ برآورده ساختن آن برنمی

مبارزۀ معیشتی، به جای آنکه نبرد طبقاتی را یک گام به پیش شد خط و ربط شورای مد نظر ایشان را با شوراهای کارگری پیدا کرد!  نمی
رایط مشخص مبارزۀ رهبران کارگری در اینجا با شناختی نادرست از ش سیاسی بدل شد. جلو و قسمی ماجراجویی ببرد، به یک فرار به

که مبارزات معیشتی کارگران را به سمت احیای سندیکا پیش ببرند، ادارۀ شورایی را در دستور طبقاتی در آن مقطع مشخص، به جای آن
را  شان حقوقگیری  اعتراضات شکل گرفته، مبارزات کارگران برای بازپس بر بستر ه بود،وارد میدان شد که نیز چپ پروغربگنجاندند. 

 . تپه تبلیغ کرد ان تأسیس شورا در هفتعنو به

گماجراجوییورفریسمنآو
همواره نتایجی خوان با آن شرایط،  در مقطع زمانی مشخص، و اتخاذ سیاست ناهم ادر نظر  نگرفتن شرایط عینی و ذهنی پرولتاری

حدود  همواره آن شرایط عینی و ذهنی .خواهد بودشکستن اراده و اتحاد کارگران  هماش در در پی دارد که تنها یک نمود کوچکبار  فاجعه
رفتن و یا بازماندن از آن مرز و محدوده، معنای عمل  کند که فرا اش مشخص می مانبرای مبارزات پرولتاریا و پیشگا و مرزهایی را

رفتاری است که تحت عنوان غور درغلتیدن به رفرمیسم و سازشکاری و فرارفتن از آن از آن حدود و ث بازماندن برد: را از میان میانقالبی 
وهای سیاسی دهد، نیر ای رخ می های سیاسی شکستی که از پس چنین ماجراجویی .بریم و ماجراجویی سیاسی از آن نام میآوانتوریسم 

وروی یک  پشت این هردو،گرداند.  دهد، به ورطۀ سازشکاری بازمی مدِّ دریا رخ می ِکَشند و جزری که پس ازو اجتماعی را، همچون 
 های تقلبی، کم در آستین ندارد! تاریخ از این قبیل سکهو  آید. همواره یکی از پس دیگری میو  اند سکه

جنبش انقالبی روسیه را  اننوزدهم، سردمدار های میانی سدۀ گر باشد. در سال تواند روشن اشاره به یک نمونۀ تاریخی در اینجا می
ترین تشکیالت تروریستی بود که در این زمان در روسیۀ تزاری  ، مهم"ارادۀ خلق"دادند.  نیروهای تروریستِی آنارشیست تشکیل می

ای لیبرالی  را مفسده« قانون اساسی» و دانستهرا ارتجاعی  دموکراتیک-بورژواهرگونه اصالحات  ،کرد. این جنبش در آغاز فعالیت می
گاه نتوانست در میان کارگران و دهقانان پایگاهی بیابد و هرچه از اثرگذاری بر آحاد  نامید. جنبش تروریستی در روسیه هیچ می

و به  وق یافت؛س ظاهریسمت رادیکالیسمی  در میان ایشان عاجز ماند، بیشتر بهدهی  و سازمانکشان ناتوان شد و هرچه از تبلیغ  ستم
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از شورای ؛ همچنین: ، مینا یاریانحراف ممنوع، حتی به چپبنگرید به: چنین راهبردی  های رۀ شورایی در آن زمان و داللتبرای نقد مطرح ساختن ایدۀ ادا 
، ها ات کارگران، استراتژی و تاکتیکزمبار؛ نیز: دوز کاله، هادی شات: از خیابان تا شورا یک النگهمچنین:  ؛، پوریا سعادتیمدرن پتروگراد تا شوراهای پست

 تمامی مطالب فوق در فضای مجازی در دسترس است. .بین خسرو خاک
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. با این شدندتزار وقت به ترور موفق  ،نیروهای تروریست 1880بمب و باروت جای تبلیغ و آموزش را گرفت. در دهۀ  بیان تروتسکی
به  در پی این ترور پلیس سیاسی کشان نیز حمایتی از ایشان نکردند. همه ترور یک تزار دستگاه سرکوب را از میان نبرده بود و آحاد ستم

ارادۀ "های اعدام سپرده شدند. با بر سر کار آمدن آخرین تزار روسیه،  ها به جوخه ها و آنارشیست صدها تن از تروریستاپو افتاد و تک
ای صادر کرد و خواهان آن شد تا  دید، بیانیه ها ناتوان بود و هم چماق سرکوب تزاری را بر سر خود می که هم از تأثیرگذاری بر توده "خلق

 اش اساسی که پیشتر مفسدۀ لیبرالی وکاست قانون اساسی عملیات تروریستی خود را پایان دهد. همان قانون کم جرای بیدرصورت ا
اینک به آشتی و سازش تن  انقالبیون رادیکال دانست. کاری میاش را سازش تصویب گیری و پی از شنیدن نام آن اکراه داشت خواند، می

  درد. سادگی از هم می های انقالبی را به نبشدادند. این آونگی است که ج درمی

تعدیل نیرو پا  داد، چیزی از جنس همین آونگ است. کارگرانی که برای وصول مطالبات معوق خود و جلوگیری از تپه رخ آنچه در هفت
دانیم که در  و می .بود متشکل توانایی کل پرولتاریای که در قدوقامتدرگیر راهبردی برای تحقق مطالبات خود شدند ند، به میدان گذاشت

گاهی طبقاتِی وضعیت فعلی چن را  «ادارۀ شورایی کارخانه»رهبران و پیشروان کارگری  14بستۀ آن وجود ندارد. هم ین سطحی از تشکل و آ
دست  نیازمند عمل متحد و یککه  ،یدمید. چنین سیاست« ادارۀ شورایی»در پیش نهادند و چپ پروغرب، با تمام توان در شیپور 

مبارزات کارگران  آشفتگی در یزی جزبه چ، است بیش از آن حتیو  پرولتاریا نه در حیطۀ یک یا چند کارخانه بلکه در گسترۀ یک کشور
 بس تنومداند که نیازمند پیکری  ای را برعهده گرفته یک یا چند کارخانه مسؤلیت تحقق مطالبه انجامد. کارگراِن  نمی ایشانشکست  و

در پی چنین شکستی بود که شورای اسالمی امکان نفوذ در میان کارگران را  .شکنند میهای کوچک زیر چنین بار سنگینی  و شانه .است
شوند و گاه به سازش نیز تن  دیگر طبقات می های سیاستیافت. در پی چنین شکستی است که رهبران کارگری به سادگی اسیر 

 هند. درمی
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دست  روی دست»و « انفعال»خواندن تفسیر و تأویل شده و تحت عنوان « آیۀ یأس»، همواره از سوی چپ بورژوایی به تذکر و یادآوری مداوم این امر 
که برعکس، این دقیقًا در نظر گرفتن شرایط و وضعیت عینی مبارزۀ طبقاتی و توان مانور سیاسی پرولتاریا در ایران است. تنها  شود. حال آن تخطئه می« گذاشتن

اش را شناسایی کرد. این معنایی ندارد جز شناخت  پیش بردن گام به توان راهبردی دقیق برای گذار از آن و یک این وضعیت می  رسمیت شناختن بهگذر  از ره
منضبِط تحلیل و چه باید کرد مشخص، که در اینجا چیزی نیست جز درپیش گرفتن صبری انقالبی و فعالیت  ،تبیینارائۀ دقیق شرایط مشخص و به تبع آن 

یابی پرولتاریا و پراتیک خط صحیح کمونیستی بر بستر آن. چپ بورژوایی ناشکیبایی خود را به نام رادیکالیسم  منظور تشکل ها به نیروهای انقالبی در حوزه
ت که مبارزات کارگری را به نامد. از قضا همین ناشکیبایی اس زند و شناخت صحیح اوضاع و عمل منطبق بر آن را انفعال و درجازدن می انقالبی جا می

خورد و ضربات مهلک بر  ه سنگ میب دمادمبستۀ آن  که رادیکالیسم صوری این نیروی سیاسی و عمل همکند! طنز تلخ داستان آن دچار می سرگیجه و درجازدن
ساس درکی جزءگرایانه و پوزیتیویستی و بر اساس آورد. و چون از همان آغاز نه بر اساس واقعیات و فهم کلیت امور، که بر ا ارزات پرولتاریا وارد میمب

های مکررش را درک کند. )گو آنکه قصدی در این خصوص نیز ندارد!( همین است که همواره خودش نیز  تواند چرایی شکست کند، نمی تخیالت عمل می
، مظلومانه، نتیجۀ صرِف سرکوب و نبود دموکراسی و آزادی اش را نشیند و دست باال شکست اش می های کودکانه دهان به نظارۀ تبعات ناشکیبایی به انگشت
 کند.  فهم می
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نهادی بود که امکانی را برای حرکت به سمت بازیابی و احیای سندیکای از پیش تپه شکل گرفت،  که در هفت« دگانیمجمع نماین»
توانست آنجا که سندیکایی وجود نداشت به هیئت مؤسس سندیکا بدل شود و یا در اینجا  مجمع نمایندگان می کرد. می فراهمموجود 

گرانۀ کارفرما  مداخالت سرکوب افزایی با پروغرب در همدخالت نادرست و انحرافی چپ  به هیئت بازگشایی سندیکای از پیش موجود.
 پیشتر توضیح داده شد.شد که بطن شرایطی ممکن  در نیز مخرب دخالت اینان برد. سرکوب پلیسی قرار گرفت و این امکان را از میو 

عیشتی کارگران با نهادی برای ایجاد پیوند میان مبارزات روزمره و م به این ترتیب مجمع نمایندگان به جای بدل شدن به مبنای تأسیس
 به ابزاری برای تحقق یک هدف سیاسی، ایشان هنگی و...نهادی برای آموزش سیاسی، فر دارانه و نیز م سرمایهضرورت الغای نظ

  .از جانب نیروهای پروغرب بدل شد تعیین شده انحرافِی 

ارگران برای و حضور متحد ک را داشتاش  طلبانه بورژوایِی سرنگونیسیاست برد  توقع پیش« شورای کارگری»چپ پروغرب از این 
توقع پیگیری  از چنین نهادی، کارگراناما  کرد. جعل و ترجمه می« کارگران تأسیس شورا توسط»شان را، به  پیگیری مطالبات معیشتی

در  «مجمع نمایندگان»آن شد که  ای ین تناقض و آشفتگینتیجۀ چن .عنوانی حال به هر اسم و با هر را داشتند، شان مطالبات معیشتی
و حتی از  شان بدل شد داران و دولت متبوع کارگران اعتصابی و سرمایهزنی میان  برد چانه عرصۀ واقعی صرفًا به ابزاری ناکارآمد برای پیش

با متولیان سرمایه از هم در اولین برخوردهایش « مجمع نمایندگان»همین زنی و مذاکره نیز برنیامد!  برد صحیح همان چانه عهدۀ پیش
آنگاه که این  رد همان شورای اسالمی کار شدند.شان وا های مختلفی تجزیه شدند و حتی برخی کارگران به دسته پاشید. نمایندگان

 اعتراضات متحد کارگری نیز برای مدتی طوالنی به محاق رفت.مجمع از برآورده کردن خواست کارگران ناتوان ماند، 

سواری و استفادۀ   موجکارگران باشد، خود حقیقی مطالبۀ  ، بیش از آنکهتپه در هفت« ادارۀ شورایی»مطالبۀ در پیش گرفتن پس 
ای چپ پروغرب نبود که به  بستر اعتراضات کارگری بود. باید توجه داشت که این تنها هجمۀ رسانه ازطلبانۀ چپ پروغرب  فرصت

گاهی هم ای را می ایشان فرصت چنین سوءاستفاده  ارز با آن است که به چنین نیروهایی اجازۀ جوالن بر داد. سطح انکشاف مبارزه و نیز آ
گاهی طبقاتی، و پافشاری مبارزات کارگری در ایران را می  ایستادگیو  دهد. اینجاست که ضرورت مسلح شدن رهبران کارگری به آ

صورت اعتراضات کارگری و نمایندگانش به سادگی به بازیچۀ چپ پروغربی  سازد. در غیر این های مبارزه را آشکار می بر وهلهایشان 
هایی نیز  کند. نتیجۀ چنین سیاست سازی می های بورژوایی را در میان کارگران پیاده نام پرولتاریا، سیاستد که امروز به نشو بدل می

 وچرای کارگران نیست. چون چیزی جز شکست بی

 دچار صفوف متحد کارگران ،تر از آن بلکه مهم گیرد س و رخوت کارگران را فرا مینه تنها یأ ،برای پرولتاریا هایی چنین شکستدنبال  به
های بورژوایی در میان  تشکلتر از قبل قادر به بازآرایی  در چنین فضایی است که بورژوازی بسیار آسان شود. گسست و پراکندگی می

محول  هایی تشکلشان را به چنین  تاان پیگیری مطالبو الاقل بخشی از کارگر شده (کار شورای اسالمیاز قبیل ) صفوف کارگران
برای  بازداشت رهبران و فعالین کارگری داران کافی است. باز در چنین شرایطی است که از تفرقه نیز برای سرمایهکنند. همین سطح  می



9 
 

بخشی و اسماعیل رود.  ز میان میا نیز امکان بدل ساختن زندان و محاکمه به بخشی از مبارزۀ متحد کارگران شده و تر ساده بورژوازی
هاشان را با  ای طبقه دلی هم که هرچند هم گرفتندمآبانه را در زندان پی  ای قهرمان مبارزه بر همین سیاق، ،زندانی رهبراِن کارگراِن دیگر 

نهاد کارگری مستقل و توانایی  پیشاپیشچرا که  .نبودخبری  از آن ، اما از حمایت فعال و تأثیرگذار آحاد کارگرانداشتخود به همراه 
خود اسماعیل بخشی نیز پس از سرکوب کارگران  .نداشتان کارگری به مبارزۀ متحد کارگران وجود برای بدل ساختن پیگیری آزادی رهبر

کل به این ترتیب . شدبشر ظاهر  مت یک فعال حقوقتپه و بازداشت رهبران کارگری، نه در قامت یک رهبر کارگری، بلکه در قا در هفت
عنوان سرکوب پلیس سرمایه علیه کارگران،  . آن هم نه بهیافتیل تقل جمهوری اسالمیهای  شکنجه در زندان ماجرای سرکوب کارگران به

وزیر اطالعات را به مناظره بر سر شکنجه در در ادامۀ ماجرا نیز وی،  «!استبدادی دولِت »ر توسط عنوان نقض حقوق بش بلکه به
را نیز نه کارگران حاضر در میدان، بلکه همان فعالین  پیگیری آزادی وی و الی آخر. کردهای جمهوری اسالمی دعوت  زندان

و نه در راستای  بودبرد امکانات مبارزات کارگران  برند. مبارزۀ بخشی در زندان نه در راستای پیش می دند ورب می پیش بشری به حقوق
گاهی که پیشتر برای خود آن جنبش  دادنیز همان آونگ و نوسانی رخ  یروست که برای رهبراِن زندان از همین 15بخشی به کارگران. آ

بات های جمهوری اسالمی بود ناگهان از رئیس قوۀ قضاییه خواهان اث دنبال افشای شکنجه در زندان ای رخ داده بود: بخشی که به توده
 د. هایش درخصوص عدالت ش وعده

چپ بورژوایی با آن دست به گریبان است. گویی با تغییر فالن رئیس و  دهد که کل صرفًا همان درکی را بازتاب می عملکردیچنین 
توان انتظار داشت که رفتار کل دستگاه تغییر کند. یکی از ارکان دولت بورژوایی سرکوب کارگران است و ابراهیم رئیسی  بهمان مدیر می

حتی اگر آن را عملی کند، در نهایت جزئی از تمامیت  نیز صرفًا یکی از آمران و عامالن آن. با هر وعده و مدعایی که داشته باشد،
دارانه است. بخشی، حتی اگر با هدف افشای چهرۀ دروغین رئیسی  اش حفظ مناسبات سرمایه ودستگاهی بورژوایی است که کارویژه دم

با مبارزۀ طبقاتی گسسته پیوندهایش تمام  پیشتر که ، چراگرایانه زده ای فردی و قهرمان ای نگاشته، در نهایت دست به مبارزه چنین نامه
 .گرا شود همبشری  های حقوق تواند با کمپین دست باال می اکنون شده و

ئله این مس ای زده است؟  این نیست که شخص اسماعیل بخشی چرا و درچه شرایطی دست به نگارش چنین نامه اصلی باری، مسئلۀ
و ماجراجویی سیاسی است. اگر تا همین چند  رفرمیسمهمین حرکت بین دو قطب  نمای دردنشان و سرشتاست که آن نامه خود 

میان ظاهر شدن در قامت براندازانی تمام عیار و بدل شدن به دنبالۀ  اش، ، بنا به خصلت بورژواییصباح پیش، این چپ ایران بود که
تهدید کل جنبش کارگری را  ت انحرافی چپ پروغرب،ویژه به علت دخال ، به، امروز همین مسئلهبودنوسان در ناتوان جنبش اصالحات 

                                                           
های سیاسی و  دربارۀ الگوهای مبارزۀ رهبران کارگری در زندان و داللت در خصوص شرح و نقدی بر الگوهای موجود در مبارزات کارگری ایران و توضیحی15

، جالل دو زمین ؛ نیز:1396، روزبه راسخ، شهریور دو الگو در جنبش کارگری ایران، روزبه راسخ؛ همچنین: انقالب و انفعالطبقاتی آن بنگرید به: 
  اعتمادزاده. 
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گاهی در میان کارگران فراهم  کرده بود و از  تپه در جریان بود، از یک که در هفتمبارزاتی  کند. می سو امکانی را برای اعتالی انسجام و آ
ساخت. اگر تا پیش از این در جنبش کارگری  سوی دیگر واجد خصائلی بود که امکان دخالت انحرافی نیروهای پروغرب را فراهم می

گر چپ  علت دخالت ویران داد، اینک به داران امکان سرکوب مبارازت کارگری را می رد که به سرمایهک ایران همان چرخۀ معیوبی کار می
تپه به  سازی سیاست صحیح، یعنی حرکت به سمت احیای سندیکا، کارگران هفت پروغرب و ناتوانی رهبران کارگران در تشخیص و پیاده

ای تمام عیار بر پیکر مبارزات کارگری بدل  سرکوب دولت سرمایه را به ضربهورطۀ ماجراجویی سیاسی کشیده شدند. یعنی قرارگاهی که 
ی اسالمی کار بود که شورا به جای سندیکای مستقل کارگری، این کرد. پس از این بود که اتحاد اولیۀ کارگران از هم پاشید و دست آخر

و بازگشت شدن  تکه تکهاستقرار رهبران کارگری بر سیاست غیرطبقاتی و نیز احیا شد. این در حقیقت چیزی جز احیای رفرمیسم نبود. 
که  کردی دچار اتنوسانو ایشان را به  گسستارگری از هم با مبارزات کرهبران کارگری را پیوند  تپه، در هفتاش  مبارزه به سطوح پیشین

  .برای مثال در خصوص اسماعیل بخشی شاهد بودیم

ها نیستند که جنبش کارگری را در جایی چون  مهدی میثم آل ها و اسماعیل بخشی صرفاً  ده، اینبرخالف منظری که این روزها باب ش
ابتدا به ساکن این که  نهفته در جنبش کارگری است زمینۀ ها و ها، گرایش آورند. بلکه خود امکان درمی تپه به چنین نوساناتی هفت

 بابت پروغرب چپ 16را متحقق کنند. ای حرکت نوسانی ایشان چنیندهد تا  اجازه می اندازد و رهبران را به دامان چپ پروغرب می
ان نقش و عاملیت ایشان در به قهقرا کشاندن مبارزات کارگری در ایر .باشد گو پاسخ باید تپه هفت در گرش ماجراجویانه و ویران مداخلۀ

 به بخشد، می پروغرب چپ به را امکانی چنین که عینی شرایط آن تشخیص بدون توان نمی اما .فریاد کردباید در هر کوی و برزنی نیز را 
 و ها کمونیست برای هرچیز از بیش که است آن از گذارتبیین سیاست مشخص برای  و عینی شرایط آن خود 17.نشست وضعیت تحلیل

کسیونانحال آفریند که عبارت است از وضعیتی را میاین شرایط  .است برخوردار اهمیت از کارگر طبقۀ های  ل مبارزات کارگری در آ
کسیون ، بیگیرد آوردهای کوتاه مدت شکل می حول تالش برای کسب دست صرفاً ، که گذرا و موقت ها به مبنایی برای تأسیس  آنکه این آ

را برای  های اخیر، این امکان گران در سالیابی کار تشکلسمت  سوق نیافتن اعتراضات و اعتصابات کارگری به. سندیکا بدل شود

                                                           
16

رغم اینکه  تدارک کمونیستی، چنین نگرشی مشهود است. این تحلیل علی ایت، منتشره در سشد میای که نباید نوشته  نامهبرای نمونه در مطلبی تحت عنوان  
دهد، با این همه شکست مبارزات کارگران  موشکافانه، چرایی بدل شدن اسماعیل بخشی از یک رهبر کارگری به یک فعال حقوق بشری را توضیح می با دقتی

 گذارد.  تمامی به گردۀ اسماعیل بخشی و دیگران می بهصرفًا و تپه را  هفت
17

زاد و معاصِر برآمدن عصر  هم وضعیت پست مدرنی که توان موارد زیر را برشمرد: اما به اجمال می طلبد. تر می تر این شرایط مجالی مفصل بررسی دقیق 
را سازد و پیشاپیش هر شکلی از عمل جمعی  های منفرد و جدا از هم بدل می سلولبه ازپیش  را بیشهای اجتماعی  سوژه داری است، نئولیبرال در نظم سرمایه

زدایی از جنبش کارگری در سطح جهانی که طی چند دهۀ اخیر، به انواع  سازد. همچنین بلشویسم شدت دشوار می طبقاتی بهپیگیری منافع مشترک  در قامت 
دهد،  آوری به مبارزه در فضاهای شهری و... خود را نشان می و انحاء مختلف اجرایی شده و در سطح نظری نیز با تکوین نظریاتی چون مالتیتودگرایی، روی

ها و شگردهای مبارزات مدنی را به سرلوحۀ مبارزات کارگری بدل کرده  های اجتماعی تنزل داده و شیوه را تا حد جنبشی در کنار دیگر جنبش جنبش کارگری
گاه در مبارزات کارگری  وجود و امکاِن از ها عواملی هستند که  است. این  اند.  نیز کاستهحضور عناصر آ
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کند مگر تن از زدن از آن شکلی از  فراروی از این وضعیت را نیز هیچ چیز ممکن نمی 18کند. هایی فراهم می سازی چنین سیاست پیاده
الحال موجود  و بر بستر سیاسِی فی گاهی پرولتریآسطح نازل ویژه توسط نیروهای پروغرب و به میانجی  که به طلبانه، فعالیت سرنگونی

متشکل ساختن پرولتاریا در تالش برای در مقابل آن و  ،کشاند زار می دمادم مبارزات کارگری را به شوره و شود هدایت می در ایران
 های کارگری. حوزه

  سرکوبومبارزاتکارگری

اش همراه است. سرکوب بخشی از  داران همواره با سرکوِب ایدئولوژیک و پلیسی از جانب بورژوازی و دولت مبارزات کارگران با سرمایه
توانند مبارزۀ خود را  های مبارزه با آن می راه وب و یافتناش تنها با لحاظ کردن وجود سرک مبارزۀ طبقاتی است و پرولتاریا و پیشگامان

سرکوب توضیح اند که هر شکستی را با معضلی الینحل به نام  ان آموختهها در ایر داری به پیش برند. با این حال چپ علیه نظم سرمایه
شود،  د. اگر دستمزد کارگران پرداخت نمیشو شان تصویر نمی این سرکوب نیز چیزی جز باتوم و چماق در اذهان بورژوایی و از دهند

 گر در صحنه حضور دارند. توانند دست به ایجاد سندیکای مستقل بزنند و غیره،  تنها از آن روست که نیروهای سرکوب اگر کارگران نمی
کند و  این چپ از چنین آغازگاهی حرکت می گر بر سر کار است! خورند چون در ایران دولتی سرکوب خالصه اینکه کارگران شکست می

در ایران است که از اعتالی مبارزات  «سرکوب و غارت ،استبداد»و استیالی  رسد که نبود دموکراسی دست آخر نیز به این نتیجه می
« د قرون وسطاییاستبدا»این  تا مگرید آ حمایت از هر سیاستی در می کند! همین است که مذبذب و لرزان از در گیری می کارگری پیش

است که اینان را یک روز دلخوش « حداقلی از دموکراسی»یابی به  تاخت بزند. رؤیای دست« دموکراسی»را به هر طریق ممکن، با 
زار و یک سازمان و نهاد و دولت غربِی مدافع سازد و روز دیگر، دلخوش به دخالت ه اصالحات و در نهایت جنبش ارتجاعی سبز می

شود و بدون هیچ شکلی  ق بشر. گویی شکلی از دولت بورژوایی نیز وجود دارد که باالخره روزی در ایران تشکیل میدموکراسی و حقو
 شود!  گر اعتالی مبارزۀ طبقاتی به دست ایشان می نظاره سینه  به ، دستاز سرکوب

از  و آشکارتر تر سبعانه، گیریم زند چون هر دولت بورژوایی دیگری در برابر مبارزات کارگران دست به انواع سرکوب می دولت ایران هم
ان، و از . از بمباران ایدئولوژیک پرولتاریا گرفته تا شکل دادن به انواع تأسیسات و تشکیالت بورژوایی برای کارگراش همتایان غربی

حفظ و حراست حقوقی مناسبات مالکیت خصوصی گرفته تا قرار دادن چماق بر سر پرولتاریا؛ دولت بورژوایی راهکارهای خود را برای 
گاهی و اتحاد در میان کارگران به خدمت می  گیرد.  از هم پاشاندن هر شکلی از آ

                                                           
18

 داده توضیح پیشتر که بودیم باطل چرخۀ همان شاهد نیز اخیر سال یک طی آذرآب-هپکو کارگران مبارزات خالل در. نبود تپه هفت مختص تنها امر این 
 ما .با این حال این تنها گرایش موجود در مبارزات کارگری نیست .کند می فراهم را پروغرب چپ گر ویران مداخالت امکان که است وضعیت این. شد

دو  هااین .برد پیش به کارگران میان در را پیگیر ای مبارزه توانسته توانسته فرودهایش و فراز تمام رغم علی اخیر، سالیان طی واحد، شرکت سندیکای که شاهدیم
برد نبرد پرولتاریا علیه  انجامد و دومی امکانی است برای پیش مبارزات کارگران میگرد  و در نهایت عقبکه اولی به درجازدن  اند متفاوت و گرایش والگ

 داران. سرمایه
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کوشد تا مبارزات  گیرد و همواره می جه میرا نتی« ستبدادیدولت ا»پروغرب ایران، از وجود این سرکوب، وحدت همه علیه چپ 
را  «و فقهی قرون وسطاییدولت »، نیز بعیت این سرکوباز عریانی و س ها بدل سازد. ای مدنی در کنار دیگر جنبش کارگران را به مبارزه

از همین رو است که اساسًا نیازی به درنظر گرفتن  .شود را خواهان می «دولت دموکراتیک»با  «دولت فقهی»و تعویض  گیرد نتیجه می
هزار کارگر در صدبیند. برای سیاست و افق بورژوایی این چپ، صرف حضور چند در خود نمی های مبارزۀ طبقاتی سطوح و وهله

از این روست که همواره،خواسته و نخواسته، کارگران را به کند.  کفایت می را به زیر بکشند «دولت استبدادی»که بتوانند  صحنه
 کنند. بدل می طلب سرنگونی نظامی برای نیروهای بورژوایِی  پیاده

برد مبارزۀ طبقاتی به منظور الغای  گیرد که افق خود را نه پیش طلبانه شکل می سیاستی سرنگونی ر بستر جدال و تنش ایران با غرب،بپس 
سرنگونی دولت جمهوری اسالمی همین امروز و به هر »داران از قدرت، که صرفًا  دارانه و به زیر کشیدن سرمایه همناسبات سرمای

یابی مستقل، امکانی را در اختیار چپ  همراه  ضعف کارگران در حرکت به سمت تشکل کند. این فضای سیاسی به تعریف می« قیمتی
ای که  پرولتاریا بدل کند. ضربه بر ای ه سمتی بکشاند که سرکوب پلیسی را به ضربهدهد که مبارزات کارگری را ب پروغرب قرار می

بورژوازی تنها به مدد چماق نیست که  درد. و اتحاد شکل گرفته میان کارگران را از هم می راند مبارزات کارگران را چند گام به عقب می
شود،  ارز آن پی گرفته می رست )در اینجا شوراگرایی( و سبِک کار همراند. وقتی که از پیش استراتژی ناد پرولتاریا را به عقب می
همین است که امروز گردد.  افکنی در صفوف کارگران بازمی با تطمیع و تفرقهکار و  اق، بلکه با شورای اسالمیبورژوازی نه فقط با چم

ت چپ پروغرب در خیان ای بازگشته که دو سال پیش از آنجا شروع کرده بود. تپه به همان نقطه مبارزات در هفت سطحشاهدیم 
پیکر طبقۀ کارگر بر تمام عیار هایی  دهد تا سرکوب خود را علیه مبارزات کارگری به ضربه ولت بورژوایی امکان میجاست که به د این

 و آنگاه بر بستر شکاف ایجاد شده، به حکمرانی خود بپردازد.  بدل کند، صفوف کارگران را شقه شقه کند

گیرند، با این همه، چون  و زندان قرار میسادگی تحت تعقیب  شان به کارگران و رهبراناگرچه در نهایت آنکه در شرایِط سرکوب، 
به اعتال و  تواند می زندانی شدن ایشان نیز ،رزه با ضربات پلیسی دچار واپاشی نشده، چون خود مباپیوندهای ایشان با مبارزه قطع نشده

ِن دربند با مبارزۀ کارگران ضامن و رهبرا پیوند حفظ شود. به محل مبارزه با بورژوازی بدل می نیز رساند: زندان مبارزه یاری برد  پیش
حال  زندان، مصون نگاه دارد.در زار و شکنجه و... آو اذیت در برابرو وادادن شکست از هرچه بیشتر ایشان را  تواند می است که حفاظی

جای ادامۀ  یعنی آنجا که ایشان به کند. آنکه وارد آمدن ضربۀ پلیسی رهبران کارگری را نیز به موقفی خارج از مبارزۀ طبقاتی پرتاب می
و یا در فردای زندان دچار انفعال شده و مسیر انزوا را در پیش  آورند در زندان، به مبارزات حقوق بشری روی می طبقاتیمبارزۀ 

 .گیرند می
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*** 

در مبارزات گر چپ پروغرب  تأییدی شد بر آن، عبارت بود از مداخلۀ ویران ساخت و مهرری اسماعیل بخشی نمایان نگا نامهآنچه 
د. نامۀ تر عودت دا ن مبارزات را به سطوحی نازلآایجاد نوسانی که  و در نهایت رزات کارگری به بیراهۀ شوراگراییتپه، کشاندن مبا هفت

تأییدی بر تمام نقدهایی که به شوراگرایی  بسیار است که برایاز سر تأسف  .تاب و پژواکی از این نوسان بوداسماعیل بخشی، صرفًا باز
تپه، باید مشخص شده باشد که  وقایع هفتامروز و پس از گذشت یک سال و اندی از  شد. ای پرداخت می اید چنین هزینهشد، ب

چپ . دن مبارزات کارگری منجر شدتکه ش هایی داشت و چگونه به شکست و تکه و کنترل کارگری چه داللت استراتژی شوراگرایی
بدیل در سوءاستفاده از بستر لرزان  گو باشد. چرا که نقشی بی اش پاسخ ای گری و شارالتانیسم رسانه پروغرب باید در برابر آن همه هوچی

از آستین « دست خر»ت در معرض ضربات پلیسی داشت. امروز دیگر باید مشخص شده باشد که مبارزات کارگران و قرار دادن مبارزا
تپه،  امروز دیگر باید مشخص شده باشد که نه فقط در هفت 19چپ پروغرب بود که بیرون آمد و بر فرق نحیف مبارزات کارگران کوبید.

سازی استراتژی و  های کارگری و پیاده تقل پرولتاریا در حوزهیابی مس بلکه در عرصۀ مبارزات کارگری در ایران، تالش برای تشکل
 به سطحی نوین رهنمون سازد. تواند مبارزات کارگری را  ی است که مییهای متناسب با شرایط مشخص کنونی، آن قرارگاه و مبدأ تاکتیک

، قلب هر بودنداسماعیل بخشی و دیگران در زندان شک اینکه  این تجربه و درسی است که به بهایی سنگین به دست آمده است. بی
اما نه صرفًا از آن رو که اسماعیل بخشی و دیگر کارگران تحت فشار و تعقیب و آزار  آورد. درد مینیست و پیشگام طبقۀ کارگر را به کمو

دهندۀ انحرافی است که اگر تا چند صباح پیش،  این جهت که چنین وضعیتی نشان سو از یک نند. بلکه بیش از آن، ازگذرا روزگار می
ای کارگران  مبارزات توده تا رود داشت، امروز می نوسان وامیبه آونگ و  شان، ، بنا به خصلت و ذات بورژوایینیروهای چپ را در ایران

. نوسانی که استۀ طبقاتی بر بستر سطح نازل مبارز روغربت انحرافی چپ پخالمداجانبی که محصول  کند ینوسانخوش  را دست
در  آنکهجای  از آن جهت که اینک پیشروان کارگری، بهنیز از سوی دیگر  رولتاریا خواهد بود.هر امکانی برای پ تشدید شدنش، مخرِب 

جای  به. گیرند میو در نتیجه فعالین پروغرب قرار  فعالین حقوق بشریتبدیل شدن  به دیده بدل شوند، در مسیر  به رهبرانی آبزندان، 
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منتشره در سایت راه کارگر به تاریخ  ،، به قلم هژیر پالسچی«تپه و فوالد کوتاه! خر از مبارزات کارگران هفتدست »به متنی است تحت عنوان  نگارندهاشارۀ  
، بدون هیچ پاسخ روشنی، تنها با مقطع کنونیهای آن را در  ناپذیر نقد شوراگرایی و توضیح داللت اش، که با وقاحتی وصف مسلکان . وی و هم1397دی  17

 تپه رخ داده گردی که در هفت عقب نامیدند، باید در برابر شکست و به ایدۀ شوراها می« های محورمقاومتی هجمۀ چپ»ن ایشان بود، هایی که در شأ فحاشی
تنها غوغاساالری این حضرات است تا مگر خود را از دم تیغ نقد کمونیستی برهانند. وگرنه « محور مقاومتی»باید متذکر شد که برچسب  گو باشند. پاسخ

زار نظرورزانۀ خود آرمیده  کند و در یله خود را به مسائل کارگران و جنبش کارگری آلوده نمی« جان زیبای»داند که چپ محور مقاومتی اصاًل   اننده میخو
و فوری  چیزی جز سرنگونیکارگران از نیاز دارند. اینان  هدفی جز منافع طبقۀ کارگر تأمین همچون تمام بورژوامسلکان دیگر، پرولتاریا را برایاینان  است.

، سرنگونی کنونیمشخص هر آنچه که نشان دهد در لحظۀ  بر از این رو است که .ه باشدحال به هر قیمتی ک خواهند. نمی جمهوری اسالمی را قید و شرط بی
 زنند. برچسب محور مقاومتی می کند،  جهانی پرولتاریا، که منافع این یا آن دولت بورژوایی را تأمین می-جمهوری اسالمی، نه منافع تاریخی
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دهد، ایشان قرار آن های نوین  رساِن انکشاف وهله یوستار مبارزۀ طبقاتی و یاریپ در را، پیشروان کارگری آنکه دوران زندان و بازداشت
در  ۀطلبان و توش سرنگونی در آسیاِب  آِب  به زنند و یا با دشمن خود چانه می «های جنگ بر سر هزینه»شوند که یا  به فعالینی بدل می

 شوند. ها بدل می امپریالیستپرو انباِن 

، از مسیر گرد ت و عقبهر شکسبرای کوهنورد، کرد.  ای ناشناخته تشبیه می فتح قله برای تالشمبارزه را به  که لنین است مشهور باری،
گردی عمیق  ر شکست و عقبتپه، دچا هفت امروز مبارزاتفتح قله از مسیری دیگر. است برای  سرآغازی دیگر ها، بلکه تالش اتمامنه 

چون پایانی بر همۀ  و هم آورد به همراه ها کارگران و کمونیست برایو ناامیدی را در یأس تواند  میاین شکستی است که شده است. 
نقطۀ آغازی پذیرفتن آن از قضا لحاظ کردن و و  باید دانست که شکست، خود بخشی از مبارزه است با این همه .شودها تصویر  نالش

این چکیده و عصارۀ تاریخِی مبارزات پرولتاریا است  .بدون شکست، پیروزی ممکن نیست .تازه است برای حرکت به سمت پیروزی
ا که گوید هرگز... هرکه سرکوب شده، به پا خواهد خواست... هرکه بازنده است بجنگد! چر کسی که هنوز زنده است، نمی»که: 

 20«بازندگان امروز پیروزمندان فردایند.
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 .112، صفحۀ 1386برشت، برتولد، مادر، ترجمۀ جاهد جهانشانی، انتشارات نگاه،  


