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»اسامعیل بخشی« روز دوشنبه 25 دی ماه 96 در تجمع کارگران معرتض مجتمع نیشکر هفت تپه سخنانی بر زبان 

آورد که می تواند مانند دینامیت زیر انبار مهامت عمل کند. به همین دلیل بود که سخنان او با پاسخی موحش از 

سوی اشخاصی که نقاب بر چهره داشتند و بدون هیچ شکی گامردگان کارفرمای هفت تپه بودند مواجه شد. افراد 

ناشناس در راه بازگشت اسامعیل بخشی به خانه با قمه به جانش می افتند و او را به شدت زخمی و در نهایت با 

مداخله ی مردم اطراف این حادثه، با شلیک تیر هوایی محل را ترک می کنند.

سال هاست که کارگران هفت تپه بر رس دستمزدها و حقوق عقب افتاده شان، اشکال گوناگونی از اعرتاض مانند 

در  تنگناهای ساختاری  انواع  و  منافع رسمایه داری  نهادهای حافظ  تهاجم  تجربه می کنند.  را  اعتصاب  و  تجمع 

مناسبات فی مابین نیروی کار و رسمایه، آن ها را به رسحدات مطالبه ی دستمزدهای معوِق چند ماهه، عقب رانده 

است. مطالبات سلبِی کارگران معرتض در چهار گوشه ی ایران، نشان از حجم گسرتده و عمیق تهاجم منایندگان 

نهادهایی مانند وزارت کار( به صفوف متالشی کارگران و حداقل های  سیاسی رسمایه )تشکل های کارفرمایی و 

معیشتی آنان دارد. امری که فقدان چشم انداز نزدیک برای غلبه بر مناسبات حاکم و خالء رویکردی ایجابی را 

در مبارزه ی طبقاتی جاری نشان می دهد و بیش از هر چیز از ُسلب و تهاجمی بودن ساختارهای ستم حکایت 

می کند. در کنار مطالبه ی دستمزدهای معوقه، حداکرث خواسته ای که در تجمعات فراوان کارگری شنیده می شود، 
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حق تشکل یابی مستقل برای کارگران است. محتوای کلِی بیانیه های سندیکاهای معدود و زیر رضب کارگری در 

سال های اخیر نشان می دهد که سال هاست کارگران، منایندگان شان و فعاالن کارگری به ناچار در کف مطالبات 

منجمد شده اند. اما این بار اسامعیل بخشی و کارگران هفت تپه از چیزی حرف می زنند که نه تنها نشانی از عقب 

رانده شدن در آن نیست بلکه به شکل خالقانه ای، حمله به مرزهای از پیش تعیین شده و باز کردن چشم اندازی 

جدید در مبارزات کارگری محسوب می شود. اسامعیل بخشی می گوید:

»اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراردادهامان رسیدگی نشود، دیگر مطالبامتان را منی خواهیم، 

هفت تپه را پس می گیریم. می رویم در مدیریت هفت تپه می نشینیم و اداره ی کارخانه را در دست می گیریم.«

با  موضع  این  است1  دست  در  مجازی  فضای  در  بخشی  اسامعیل  سخنان  از  که  دقیقه ای ای  یازده  ویدئوی  در 

قاطعیت چندبار تکرار می شود.

آن چه بخشی می گوید به وضوح فرا رفنت از مرزهای فعلن موجود مطالبات کارگری است. هر چند او به درستی 

پایه ی اصلِی خواسِت اداره ی کارخانه را بر مطالبات و وضعیت قراردادها یعنی هامن وضعیت تا پیش از این 

موجود می گذارد اما از آن فراتر می رود و وضعیتی نو و پیش از این غایب را نشان می دهد. چیزی که پیش از 

این به واقع موجود نبوده به یک معنا، گویای فقداِن آن در حیطه ی ایده و تصور هم هست. کاری که اسامعیل 

بخشی می کند اضافه کردن یک امکان نوین به امکان های پیش از این محدود ما و کارگران دیگر است. پیش از 

این چه کسی، حتا خود کارگران توان تصور اداره ی کارخانه و مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه توسط کارگرانی که 

ماه هاست دستمزدهایشان به تعویق افتاده و حق داشنت یک تشکل مستقل را ندارند داشت؟ اما حاال امکان های 

فعال شده در تصور ما به میانجی زبان رصیح و کالم بدون لکنت اسامعیل بخشی، این شجاعت را یافته است که 

ترصف کارخانه و اداره ی آن توسط کارگران را تصور کند. نتیجه ی مشخص سخنان بخشی، تابوزدایی از مالکیت 

کارخانه توسط کارگران است. ما اکنون می توانیم آن چه را که پیش از این همچون امری معصیت آور که بر زبان 

آوردنش موجب تکفیر ما خواهد شد، با طیب خاطر به زبان بیاوریم. نه ما، که حاال نرشیات ارگانیک بورژوازی 

هم ناچار شده اند تز انقالبی اداره ی کارخانه توسط کارگران هفت تپه را منترش کنند. هرچند آن ها به زودی و 

بعد از ارسال چنین خرب رعب آوری، همه ی متهیدات ایدئولوژیک شان را به کار خواهند گرفت تا آثار سوِء چنین 

سخنانی را کم کنند. آنطور که می توان در کانال تلگرام آموزشکده ی توانا - یکی از ارگان های لیربال های وطنی 

که بودجه اش را از وزارت خارجه ی آمریکا می گیرد- مشاهده کرد که بعد از ارسال این خرب بالفاصله خرب برگزاری 

1- لینک ویدئو   

https://goo.gl/PbDrFa
https://goo.gl/PbDrFa
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دوره ی »حقوق کار و سازماندهی کارگری« توسط این موسسه مخابره می شود تا با ادغام مبارزات کارگران در 

ایران در انواع شیوه های سازماندهی کارگری مرشوط به حفظ نهاد مالکیت خصوصی، مازاد سیاسی این مبارزات، 

اصول مقدس بازار آزاد را با خطر روبرو نکند.

انواع  از  عبور  آن،  از  هفت تپه  کارگران  حامیت  و  بخشی  اسامعیل  سخنان  معنای  رصیح ترین  که  صورتی  در 

سازماندهی های متعارف و مجاِز درون مناسبات قدرت بین کارگر و کارفرماست. روابط قدرت بین فروشندگان 

نیروی کار و مناینده ی رسمایه، اعم از مالکان و مدیران همواره بخشی از ساختارهای بهره کشی را شکل داده اند 

و تعیین تکلیف با بهره کشی و استثامر نیروی کار، مستلزِم تعرض به روابط قدرت است. مالکیت خصوصی بیان 

حقوقی رابطه ی قدرت بین رسمایه دار و کارگر است که در تز اداره ی کارخانه توسط کارگران زیر گرفته می شود. 

آن چه امروز توسط کارگران هفت تپه گفته می شود، به هیچ انگاشنت مالکیت خصوصی و بی اعتبار قلمداد کردن 

قوانین حقوقی ای است که مالکیت خصوصی را به امری غیرقابل مذاکره تبدیل کرده است.اسامعیل بخشی در 

قسمت دیگری از سخنانش، قانون کار را قانون برده داری مدرن می نامد. قانون کار یکی از انواع مکانیسم های 

اعامل حق مالکیت خصوصی در روابط اجتامعی است که اگر پیش از این به صورت نامرئی روابط برده دارانه را 

بازتولید می کرد، امروز با تهاجم نئولیرباِل رسمایه و تضعیف روزافزون تر نیروی کار، به قانونی آشکارا برده دارانه 

تبدیل شده است.

رضبه های قمه ای که بر بدن اسامعیل بخشی فرود آمده، بخشی از کیفر جزایی است که پیشاپیش توسط عده ای 

»ناشناس« به عقوبت سخنان غیرقانونی او، به اجرا گذاشته شده است. روابط درهم تنیده ی مناسبات رسمایه داری 

در این یک فقره به خوبی مرئی شده اند. ابتدا تعرض-بهره کشی مستمر )تاریخی( کارفرمایان به کارگران هفت تپه 

به پشتوانه ی مرشوعیتی که از نهاد مالکیت خصوصی به دست می آورند، سپس اعرتاض های مستمر کارگران که به 

دلیل فقدان مالکیت و کنرتل بر ابزار تولید و همینطور به دلیل عدم برخورداری از حامیت قوانین مدنی و جزایی 

جاری، که آن هم بازتابی از روابط قدرت ناشی از مالکیت خصوصی است، بدون پاسخ و نتیجه می ماند. و رس 

آخر تعرض کارگران به اصل نهادین موجود در بهره کشی که مالکیت خصوصی است و روابط قدرت ناشی از آن 

جمله به قانون کار. پیام کارگران هفت تپه در تعرض به نهاد مالکیت خصوصی روشن است؛ ابزار تولید متعلق به 

گروهی است که روی آن کار می کنند. و این یعنی ابطال هرنوع قدرت پیشینی مانند ثروت تجمیع شده، رانت، 

وراثت، ارشافیت خونی و خانوادگی.

چنین ابتکار عملی دو هدف توامان دیگر را هم نشانه گرفته است.
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یک اینکه با برهم خوردن روابط قدرت بین کارگر و کارفرما و از بین رفنت جایگاه های قدرت ناشی از سلسله مراتِب 

از باال به پایین، وجود سازمان هایی مانند سندیکاهای کارگری که نقش میانجی بین این جایگاه ها را ایفا می کنند 

بالموضوع می شود. سندیکای کارگری با حفظ جایگاه های مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، برای تعدیل 

بهره کشی از کارگران به میانجی چانه زنی عمل می کند. سندیکا - در معنایی مرتقی و نه در زد و بند با کارفرماها- 

دستکاری  طریق  از  اجتامعی  نیروهای  آرایش  در  کارگر  طبقه ی  نقش  بردن  باال  برای  که  کارگری ست  سازمانی 

از  کارفرمایان می شود.  با  مبارزه  و  مذاکره  وارد  کارگران  به سود  دستمزدها،  مانند  معیشتی  کردن شاخصه های 

پیش مشخص است که چنین کارویژه ای از جایگاه های قدرت تقسیم شده بین کارگر و رسمایه دار فراتر منی رود و 

منی تواند این جایگاه ها را به سود روابطی برابر بین کارگر و رسمایه دار - و اساسن از کار انداخنت این دو طبقه ی 

با  سندیکاست  از  عبور  می خواهند  کارخانه  اداره ی  بر  مبنی  هفت تپه  کارگران  آن چه  بریزد.  هم  به  اجتامعی- 

مختصاتی که از سندیکا در باال ارایه شد.

دومین هدف نشانه گذاری شده که از دل خودمدیریتی کارگران بر کارخانه بیرون می آید، افسانه زدایی از ناتوانی 

کارگران در مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی و سازماندهی مبتنی بر کار فکری و کار یدی است. ساختارهای مرئی 

و نامرئی طبقاتی به طور تاریخی بخش های بزرگی از طبقه ی کارگر را به صورت کارگران ماهر و نیمه ماهر، که 

عمده ی کارشان مبتنی بر مهارت دست هاست )دست ها به عنوان متثیلی از بدن(، بار آورده است. بازمنایی این 

برساخته ی طبقاتی به شکل ایدئولوژیک، کارگران یدی را مجموعه افرادی معرفی می کند که از رشدیافتگی کافی، 

که البته طبیعی نیز برشمرده می شود، برخوردار نیستند تا در نقش مدیران حاذق ظاهر شوند. همینطور در این 

گفتار ایدئولوژیک، نابرابری در برخورداری از امکان های یکسان برای رشد اجتامعی نیز با ترم هایی نظیر تخصصی 

شدن مشاغل، مرشوع شده است. نظام بازتوزیع منزلت های اجتامعی نیز متکی بر سازمان تقسیم کار، کارگران 

را به سبب برجسته بودن نقش کار یدی همواره پایین تر و کم منزلت تر از گروه هایی می داند که کار فکری در 

کار آن ها غلبه دارد. مجموع این عوامل، نابرابری های اجتامعی بین انسان ها را، چه در حوزه ی مناسبات مادی 

و چه در حیطه ی باورها و ایدئولوژی، آن چنان دارای گسرتدگی و عمق کرده است که عملن منی توان از زدودن 

نابرابری های اجتامعی سخن گفت بدون این که به تقسیم کار فکری و یدی نپرداخت.

یکی از هدف هایی که کارگران هفت تپه به میانجی راندن مدیران ناالیق از کارخانه و اداره ی آن توسط کارگران 

نشانه رفته اند، تقسیم کار یدی و فکری و به هم ریخنت نظام بازتولید نابرابری و بازتوزیع منزلت اجتامعی مبتنی 

بر آن است.
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حرف آخر

کارگران هفت تپه قدم ها جلوتر از جامعه ی کارگری ای که تا کنون می شناختیم و جامعه ی ایران ایستاده اند. آن چه 

آن ها مبتکرانه و با شجاعت اداره ی کارخانه توسط کارگران می نامند حتا در صورت عملی نشدن، پارادایم جدیدی 

کارگران  روز،  یک  اندازه ی  به  ولو  آن ها  برنامه ی  عملی شدن  در صورت  کرد.  ایجاد خواهد  کارگری  جنبش  در 

هفت تپه خواهند توانست سنتی عملی را بعد از چهار دهه رسکوب، زنده کنند. مهمرتین تجربه های خودمدیریتی 

کارگران در برخی کارخانه ها هرچند کوتاه مدت و با فرجامی خونین، طی قیام 57 با نام شوراهای کارگری شکل 

گرفت و کارگران هفت تپه امروز بیش از هر گروه دیگری حامالن ایده های آن قیام خونین اند.
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