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 تپههفتهزار تکۀ  حقیقتمقدمه: 

جنبش کارگری ایران هستند.  تاریخ معاصری از مهم بخش (اهواز)فوالد گروه ملی تپه و هفتهپکو، مبارزات 

برای حفظ حافظۀ تاریخی جنبش ؛ هم ست طبقاتی و سیاسی ما ۀروایت دقیق این مبارزات وظیف و ثبت

 به نسل بعدی کارگران. هاانتقال تجربیات آن هم کارگری در این دو واحد و

راویان اصلی قاعدتاً باید انتقال این تجربیات بوده است. کارگران سازمانده که  البته استبداد همیشه مانعی بر

ها فرسوده های دادگاهشوند یا اینقدر در راهافتند، شکنجه میهای زندان میپشت میله باشند یتاریخ چنین

زیر سایۀ احضارها  همفضا برای باقی کارگران  کنند.پیدا نمی بازگویی تجاربشانشوند که دیگر مجالی برای می

بازداشت خود و همکارانشان هم پا  اخباردربارۀ رسانی اطالع از شود که حتیچنان تنگ می هاسازیو پرونده

از آذرماه  هتپهفت که بود. در چنین فضایی تر شودبه دور پایشان تنگسرکوب  زنجیر و هر روز پس بکشند

یک تپه، خود بدل به میدان هفت مبارزۀ مهمنگاری یختار و کردها روایت پیدا که ده شدای ینۀ شکستهآی 97

 .شدندساخته و پرداخته  و حتی بزرگنمایی حذف،، تحریفکمرنگ،  برخی واقعیاتبه وضوح نبرد سیاسی شد. 

تپه هفتقاسم سلیمانی را بر سر کارگران بنر ، باال ی ازهاکردنبه پاکردن بساط مصادره سرکوب همزمان شد با

 در پوشش یتحاکمهای مهره یارکشی کردند و ،کردندهای کارگری را مصادره و سانسور ، کانالنددنشان

)طراحی  نهایتاً در یک شوی تلویزیونی شدند. منکررا  هاشکنجهو  هابازداشت و خبرنگار به تناوبدانشجو 

 .دشمن نسبت داده شدتوطئۀ بیرونی ، نقاط عطف این مبارزه به سوخته(

ترین روش با غیراصولیجریاناتی  ؛کم جای نقد نداردالبته از آن سو کارنامۀ نیروهای چپ هم در این زمینه 

جعل  سوسیالیستیسطح آگاهی  تاکارگران تصویر و آشکارا  کردندبیانیه صادر  به اسم کارگرانبعضاً ممکن 

ورود -تپهبرمبنای تجربۀ هفت– چپ ونیسیاز اپوز یناهمگون فیطنیز  97ها پیش از اعتصاب آذرماه ماه. شد

تپه بعنوان یکی از ممتازترین به فاز شورایی جنبش را اعالم کرده بود. حال آنکه مجمع نمایندگان هفت

یک به  ارتقا( هنوز تا دیرانبر امور م «کنترل کارگری»با دستاورد ) سه دهۀ اخیرکارگری  مستقل هایتشکل

برای این طیف . 1)که کارکردش ادارۀ کارخانه بدست کارگران است( فاصلۀ زیادی داشت« شورای کارگری»

چرخش « سندیکا»ی سابق به «شورا»، یکشبه از بندیجمعبه جای وقتی واقعیت با تئوری خوانایی پیدا نکرد، 

                                                           
را اطالق  «شورا»ای صوری ساخته، بنحوی که به هر چیزی نام اش خالی کرده و از آن پوسته و طبقاتی را کامالً از محتوای سیاسی« شورا»بخشی از این اپوزیسیون چپ، .  1

است و دیگری مجمع عمومی را  بدون نمایندگی دموکراسی مستقیم ،دارد. یکی منظورش از شورادلخواه خودش را منظور و برداشت  و هر کس هم در این بازار مکارهکند می
« تپهشورای کارگری هفت»تشکل مستقل کارگری با نام  یک یت ازرا. در واقع این طیف نتوانستند بین حما ییننامد و آن یکی هر کمیتۀ موقت یا تشکل کارگری از پاشورا می

کم و بیش « شورایی ادارۀ»به « شورا»شعار  تبدیلبود که  97کارگری است( تمایز قائل شوند. تنها در مقطع آذر مدیریت )که کارکرد مشخصش « شورا»و فهم مارکسیستی از 
  د.نا کبار درست طبقاتی و کارکرد سیاسی خود را پیدتوانست 
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لحظاتی که  ترینحساس درفراتر از آن  .نشانداعتصاب  رهبرو سندیکا را تا سر حد مقام سازمانده و  اتفاق افتاد

رسمًا تا  جریانات اینعینی بود، مرتبط با شرایط تحلیل دقیق از توازن قوا و استخراج تاکتیک  یاز بهبیشترین ن

شکستِن  خبررسانان واقعیت تلخو  بودندانکار شوک ناشی از در  هنوز 97آذر  اعتصاب ندو هفته پس از شکست

 آویختند.را به دارهای مجازی میاعتصاب 

وابسته و سمپات راست، که نیروهای  بود با واقعیت از کف رفتن لمسهمین خأل و شکاف  بستربر درست 

 عمقبه بیشتر و بیشتر  (همسوو خبرنگاران  «صنفی»فعاالن به اصطالح ای تا و نئوتودهبسیجی از حکومت )

 .ورد هشدار بخوانند در گوش کارگران «سیاسی شدن»تا بیش از پیش نسبت به  خزیدندجنبش کارگری 

گذریم می دارد وجود تپههفتاز دلبخواهی واگرا و ها روایت دهبه این سو،  97 خودِ این مطلب که از مقطع آذراز 

 . تپههفتمبارزات تاریخ اخیر  از جهتدارنقد به یکی از روایات  یعنی ؛رسیممی مقالهبه موضوع اصلی این  و

همکاری با  ر سابق بخش کارگری ایلنا که سابقۀ)سردبی حوزۀ کارگریاسماعیل محمدولی، خبرنگار رسمی 

مفصلی دربارۀ مبارزات  مجموعۀدارد(،  در کارنامه اعتماد را هم های شرق وهای دیگری از جمله روزنامهرسانه

دقیق از سوی این  ی بعضاًبا جزئیات همراهصوتی دقیقه گزارش  330بیش از است.  منتشر کردهتپه هفت

 ، مستندکارگران( ضبطخودِ با کارفرما و  های صوتی)به انضمام مصاحبهتپه هفت مبارزۀ کارگرانخبرنگار دربارۀ 

 .2است و منتشر شده

در حلقۀ  (96)در جریان اعتصاب آذر  همان خبرنگاریست که برای اولین باراو اسماعیل محمد ولی کیست؟ 

پشت محوطه  یا همان سکوی« سنگر»بر روی  راه یافت و تپههفت کننده به درون کارخانهکارگرانِ اعتصاب

هم مرهون هوشمندی اسماعیل او  حضور اینالبته  و شروع به فیلمبرداری از وقایع کرد. ایستاداسماعیل بخشی 

 است. بوده اعتصاب و ثبت وقایعبه درون محوطه  انورود خبرنگارای براصرارش بخشی و 

خبرنگاران محلی نفوذ بیشتِر و حتی  ی مانند اسماعیل محمدولی، محمد مساعددر واقع بازشدن پای خبرنگاران

تنها بخشی از کارنامۀ درخشان اسماعیل  «انحصاری»های گزارش تهیۀ تپه وو... به هفت مانند قاسم آل کثیر

 مبارزۀبه خوبی قدرت رسانه را میشناخت و از آن برای تقویت ه ک بودای بخشی به عنوان کارگر سازمانده

 .کردمیکارگران استفاده 

                                                           
تپه مرتبط با مبارزات هفت 6و5و4و3اند ) فایل شماره منتشر شده« به تدریج»به نام  قسمتی 4 ایهای صوتی در قالب مجموعه. این فایل 2

 است(:
https://t.me/betadrijpodcast 
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 اگر مبارزاتی او، راثیمدفاع از  ،جا کوتاهو دستش از همه استهای زندان امروز که اسماعیل بخشی پشت میله

  ندارد. همکمتر اهمیت باشد، اهمیت نداشته  اشآزادیبرای  ونیتاسیو آژ ونیآکسبرگزاری از  شتریب اهمیتی
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 «: به تدریج»های ها و تحریفسفسطه

زحمت واضحاً  کهخبرنگار پیگیری است اسماعیل محمدولی کند که اذعان داشته باشیم حکم میاندکی انصاف 

طریق اینترنت و به شکل آزاد از  واسطهبی آن را هم اینکه و متقبل شدهکردن روایتش  برای مستندزیادی 

در ثبت وقایع  فعاالن کارگریکاری کمهم ست و ا تالش او قابل تقدیر هم ین حیثا منتشر کرده است. از

 نکوهش. سزاوارتپه هفت

 ،کندنگار و راوی معرفی میخود را صرفاً وقایع محمدولی با آنکه ،های صوتیدر این مجموعه از فایلحال با این

 انبوهی از مواضع سیاسی پنهان شده که به ضرب و زور ارجاعات حقوقی او اما در ورای صدای یکنواخت و آرام

 ؛نیسترف صِ کامالً برعکس، محمدولی راوی  قابل پنهان کردن نیست.هم و نقل قول از این و آن  و قانونی

دهد. همۀ میرۀ کنترل اعتراضات کارگری مشاوره کند و حتی به دولت درباگذاری میکند، ارزشاو تحلیل می

گیری سیاسی در حوزۀ جنبش کارگری یک نتیجهرسیدن به ، بلکه نگارینه صرفاً وقایع ها یعنی رسالت اواین

تپه وقایع هفتبعضاً دقیق و مفصل متمرکز بر ثبت  نود درصد()باالی  های او. هرچند اغلب مضامین فایلاست

 ،فتدو چه مسائلی از قلم بی برجسته شوداینکه چه مسائلی بیشتر تعیین نگاری هم حتی در این وقایع، اما بوده

دهی در وزنجهتداری روایت او صرفاً  حالاین با او. قبلی های سیاسیگیریکامالً تابعی است از مواضع و نتیجه

ای مهمی نیز در این روایت وجود دارد هحذف و جعلها و ها و سفسطهبلکه تناقضکم یا زیاد به وقایع نیست، 

 «به تدریج»برای شنوندگان ایم در این مقاله سعی کردهو  اندمطابق مواضع سیاسی او تنظیم شده که

 کنیم. شانبازتشریح

 

 «تدریجبه»در روایت « اسالمی کارشورای »شده از تحریف هفت زاویۀ-1

انحالل مجمع اصل ِ دفاع ازبه  غلیظ و سرسختی گرایشمحمدولی در پنج ساعت از روایت صوتی خود، 

 دارد و برای این کار از تپههفت در 97آذر  اعتصابحقانیت تشکیل شورای اسالمی کار پس از  نمایندگان و

 :ایمنما به آن پرداخته 7در که  گیردبهره میهایی و تحریف هاسفسطهبعضی 

  محمدولی  :کار بندی مشاغل به وجود شورای اسالمیاجرای طبقه کردنمشروط ادعای کذب

 اجرای بودن، منوط تپههفت برای کارگرانایجاد شورای اسالمی کار  ضرورتمهمترین که  ستا معتقد

را  اشموردعالقه« کارقانون »نه فقط  او این ادعا بابود.  این نهادبه وجود  بندی مشاغلطرح طبقه

 کند.می از این روایت حذفهم دولت را کارفرما و  پیشین کارگران از گیریتعهد کند بلکهتحریف می
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سطح جدید و  ،داندایجاد شورای اسالمی می به وابسته هم را «دستمزدها روزکردن به» محمدولی حتیاینکه 

 طبق همین قانون دوم، دربارۀ بنداما  !است موجود «قانون کار» اصطالحبه همانتحریف محیرالعقولی از 

به وجود شورای  وابسته به هیچ وجه های مرتبط با آنبندی مشاغل و تشکیل کمیتههم، اجرای طبقه کارضد

 .4 و 3استشدهناسالمی اعالم 

 

 

به خطای سهوی هم نسبت داد، اما سانسور را اگر بتوان محمدولی در روایت  «قانون کار» آمیزتفسیر تحریف

بندی که اجرای طبقه بودند گرفتهتعهد از دولت و هم  از کارفرماکارگران پیش از این هم  که را این موضوع

؛ دانست تصادف سراز  دتواندیگر نمی نباشد،تپه منوط به ایجاد شورای اسالمی کار در هفتو قراردادها مشاغل 

 تپه هم رسمیت پیدا کرده بود.تا سطح تعهد وزیر کار به کارگران هفتخصوصاً که این دومی 

 اسالمیورای شرط شپیشذکر بدون بندی مبنی بر اجرای طبقه توافقات مصوب مجمع نمایندگان با کارفرما هم

  .97آذر  15در   6 و 5توافقات مصوب مجمع نمایندگان با وزیر کار هم و وجود استم 97شهریور  در

 

                                                           
 « هابندی مشاغل کارگاههای دائمی طبقهدستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته» . 3

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/filepool/download/95a00265321d4436907a0df4d83b140e 
 سایت وزارت کار و تعاون اجتماعی  – 17پرسش و پاسخ دربارۀ قوانین کار ؛ سوال .  4

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/soalghanoonkar 
5 . https://t.me/namayandeganHTC/9 
6 https://www.mcls.gov.ir/fa/news/133000/-شریعتمداری-در-دیدار-با-نمایندگان-کارگران-شرکت-کشت-و-صنعت-نیشکر-هفت
 تپه-موضوعات-اجتماعی-سیاسی-امنیتی-نشوند-خوزستان-پیشانی-ایران-است-وزارت-تعاون-کارورفاه-اجتماعی-خانه-تمام-کارگران-ایرانی-است
 

وجود آورده بودند، فهمیدند برای ه ای که کارگران از اعتراضات گذشته ببا تجربه»محمدولی:  
داشتن یک نهاد صنفی کارآمد، به چیزی بیشتر از استقالل شکلی و نمایشی نیاز دارند. بعضی از مطالبات 

}اسالمی{ به وجود داشتن شورا بندی مشاغلطرح طبقهاجرای و  پرداخت منظم دستمزدها مثل نآمهم 
 دقیقه( 23و  1)ساعت  6 تدریجپادکست به - «و نه هیچ نهاد نیمه قانونی یا حتی قانونی دیگری وابسته بود

-« شوندباشند، نمایندگان کارگران با رأی اکثریت کارگران انتخاب میشورای اسالمی کار یا تشکالت قانونی میهایی که فاقد در کارگاه»

 (2 ۀ، تبصر1)بند « هامشاغل کارگاه یبندطبقه یدائم یهاتهیکم فیدستورالعمل ضوابط انتخاب و وظا»

 

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/filepool/download/95a00265321d4436907a0df4d83b140e
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/soalghanoonkar
https://t.me/namayandeganHTC/9
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/133000/شریعتمداری-در-دیدار-با-نمایندگان-کارگران-شرکت-کشت-و-صنعت-نیشکر-هفت-تپه-موضوعات-اجتماعی-سیاسی-امنیتی-نشوند-خوزستان-پیشانی-ایران-است-وزارت-تعاون-کارورفاه-اجتماعی-خانه-تمام-کارگران-ایرانی-است
https://www.mcls.gov.ir/fa/news/133000/شریعتمداری-در-دیدار-با-نمایندگان-کارگران-شرکت-کشت-و-صنعت-نیشکر-هفت-تپه-موضوعات-اجتماعی-سیاسی-امنیتی-نشوند-خوزستان-پیشانی-ایران-است-وزارت-تعاون-کارورفاه-اجتماعی-خانه-تمام-کارگران-ایرانی-است


 

6 

 

 www.KSazmandeh.wordpress.com کمیته عمل سازمانده کارگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار شورای اسالمی امتیازاتاختیارات و  بارۀتحریف و جعل در: 

 

 

 

 

شورای مصونیت از اخراج برای نمایندگان  جای قانونهیچدر  در نقل قول باال،برخالف ادعای محمدولی 

است که  نمایندگان کارفرما و دولت هم اخراج و هم انحالل این تشکل در دست ؛گرفته نشده در نظر اسالمی

این ، مسألۀ اخراج. فراتر از 7دست باال را دارند« هیأت تشخیص انحراف و انحالل شورای اسالمی کار» در

حق و همچنین  موضوعات مورد اختالف بین شورای اسالمی کار و کارفرماتمامی دست باال را در ارگان 

 !8هم داردرا  انحالل شورای اسالمی کار

                                                           
 می کارقانون تشکیل شوراهای اسال 24و  22. ماده  7
 کار یاسالم یقانون شوراها یینامه اجرا نییآ 19ماده  . 8

 (.97آذر  15) کار وزیر با جلسه خروجیمجمع نمایندگان در خصوص  ۀاطالعی

 کار اسالمی شورای نبود یا مالی بار بهانۀ جملهمن شود مشاغل بندیطبقه طرح اجرای مانع تواندنمی ایبهانه هیچ-1

 .ندارد وجود کار اسالمی شورای وجود برای الزامی-2

 (.97آذر  15)تپه ( در جریان مذاکره با مجمع نمایندگان هفتکار وزیر) شریعتمداری

شده  رفتهیپذ یابهانه چیه زیآن ن یاجرا یحل شود و برا دیاست که با مشاغل حق کارگر یطرح طبقه بند اوالً»

 لیموجود تشک یقانون یهاتیتپه با ظرفهفته شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن یصنف یهاانجمن دیبا.  ستین

کنار برود  -انجام بدهد شودینم ستیکار ن یاسالم یحتما اگر شورا نکهیبدون ضرورت به ا- یبندشوند و طرح طبقه

  «موضوع را انجام دهد یشود که انجمن صنف یو به شکل

 

 یحال نهاد شورا نیاست...در ع ی. نهاد مشورتستین یکار نهاد کارگر یاسالم یشورا»محمدولی:  
 شماره تدریجپادکست به -«... از اخراج تیمثل: مصون. دهدیم نکارگرا یهاندهیبه نما ییازهایکار، امت یاسالم

 دقیقه( 21و  1)ساعت  6
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های دور زدن همین هیأت حتی راه اندارالبته آقای خبرنگار قاعدتًا باید به واسطۀ شغلش بداند که سرمایه

اخراج نمایندۀ شورای اسالمی  ،مذکور هیأت ارجاع بهنیاز به بدون د با دست باز و نبتواند تا نداررا هم « خودی»

اطالعی آقای ناشی از بیصرفاً ها را د )مانند حربۀ عدم تمدید قرارداد(. اما اگر همۀ اینننیکسره ک را کار

باز هم جای ، کندمیو از پایبندی به آن دفاع ی بدانیم که اینقدر با وسواس به آن استناد قوانینخبرنگار از 

اخبار مداوم اخراج نمایندگان شورای اسالمی کار طی همین شش ماهۀ اخیر به گوش طور هکه چتعجب دارد 

 ، اخراج نمایندۀرجندیب ریتا ریکو ۀکارخان یاسالم یشورا نمایندۀ یوسفی رضایعلاخراج  نخورده است: ایشان

  11و امید آزادی 10و حتی احضار و بازداشت چندبارۀ محمد خنیفر 9پارس ساوه کیکار الست یاسالم یشورا

طبقۀ حاکم وقتی به نفعش باشد هیچ مانع ست که ادعاگواه این تپه شورای اسالمی کار هفت پس از تشکیل

 کند.تحمل نمی باشد دست و پاگیری را ولو حتی قانون مصوب خودش

اش با شورای اسالمی را اقدامی جایگزینی نمایندگان وبرای آنکه انحالل مجمع  ولیدر جای دیگری محمد

 :دهدنسبت میشورای اسالمی  به درآوردیمن تماماً امتیازاتیاختیارات و معقول و منطقی جلوه دهد، 

 

 

 

 

اعتصاب برای رسیدگی  شارفاستفاده از ثانیاً  افشای فساد واوالً به معنای  بر امور مالی نظارت و کنترل کارگری

  .نیست عناداراین ماز هیچ تعبیر دیگری جز به آن است. 

مسأله  چنین اختیاری به شورای اسالمی داده نشده، بلکه هرگز  جای قانوندر هیچ مسأله فقط این نیست که 

و  قیحق تحقچرا  غیرقانونی اعالم کرده است.برای شورای اسالمی را  اقدامیآنست که قانون اتفاقًا چنین 

و بریز  چاپیدنتداوم چون پاسخ واضح است.  ؟از لحاظ قانونی ممنوع است کارگاه یبر امور مالواقعی نظارت 

محرمانگی ی حفظ ، درگرو(دار حاکمعنوان جزئی از کل طبقۀ سرمایهبه)تپه داران هفتسرمایه و بپاش

                                                           
9 . https://www.ilna.ir/-بخش-کارگری-723916/9-نماینده-کارگران-الستیک-پارس-ساوه-تعلیق-از-کار-شد-کارفرما-تعلیق-به-علت-تمرد-از-دستورات
 ایجاد-تشنج-بود

 98 بهشتیو ارد 97بهمن  . 10
 98 بهشتیارد . 11

 تیبه کار رفته بود، بدون حما ندگانیمجمع نما یکه در طراح یتیاستقالل و خالق»محمدولی:  
 6 شماره تدریجپادکست به -«مدآینم نبه کار کارگرا کارگاه یو نظارت بر امور مال قیحق تحققانون و داشتن 

 دقیقه( 23و  1)ساعت 

https://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/723916-نماینده-کارگران-لاستیک-پارس-ساوه-تعلیق-از-کار-شد-کارفرما-تعلیق-به-علت-تمرد-از-دستورات-ایجاد-تشنج-بود
https://www.ilna.ir/بخش-کارگری-9/723916-نماینده-کارگران-لاستیک-پارس-ساوه-تعلیق-از-کار-شد-کارفرما-تعلیق-به-علت-تمرد-از-دستورات-ایجاد-تشنج-بود
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 دریافتی تپه تا مالکیت اراضی و فیش حقوقی مدیران و ارزهای دولتیاز قرارداد خرید هفت :است اسرارشان

 و...

تپه کارگری در هفت کنترل دستاوردهایافشای این اسرار محرمانه و نظارت کارگری بر آن، یکی از مهمترین 

 در حیات چندماهۀ مجمع نمایندگان بود. وگرنه تا پیش از این سابقه نداشته است که نمایندگان کارگری

مسألۀ فساد مالی . 12تحمیل کنند انبه مدیر ،بر کار حسابداران شرکت را نظارت مستقیم خودبتوانند  المثلفی

پس از افشای  97تپه به قدری حساس و برای کارگران حائز اهمیت بوده که جرقۀ اصلی اعتصاب آبان در هفت

چون برای کارگران یک عالمت سؤال بزرگ بود  کلید خورد.نشده تسویهمیلیون دالر ارز دولتی  800 اخذخبر 

شود و هر اف محقق نمیدیمبالغ هنگفتی، وعدۀ ساخت کارخانۀ رب و امطور با وجود دریافت چنین هکه چ

تپه اگر هفتکارگران  «!پول نداریم»گیرد که چکانی دستمزد این جواب را میبار اعتراضشان به پرداخت قطره

ست اسامی ، فهرداشته باشندتوانستند راه خود را تا دفتر ادارۀ مالی شرکت باز کنند و بر کار حسابرسان نظارت 

عنی تمامی مصادیق )یمسألۀ مالکیت اراضی را تعیین تکلیف کنند و غیره  بازی را افشا کنند،پارتیباالآمده با 

و نه هیچ پشتوانۀ قانونی و بند و  بود های متحدانۀ کارگریاعتصاببه پشتوانۀ تنها  ،«(کنترل کارگری»

 .ایتبصره

جاسوس  نظارتو عماًل با  چنین اختیاراتی را ندارد نه فقط شورای اسالمی کار ،اما برخالف ادعای محمدولی

 همین طبق، بلکه فراتر از آن شودجلسات شورا از نزدیک شدن به این مسائل هم منع می بردائمی کارفرما 

 «.13و محرمانه واحد را ندارند یعات سرآمار و اطال یافشامطلقاً حق »ی مقانون، اعضای شورای شورای اسال

 

 

 

( و کندچنین نمیهزاران راه در رو  با به شورای اسالمی تن دهد )که اسناد ارائۀیعنی تازه اگر هم کارفرما به 

مواجه شود، بازهم حق ندارد این اسرار  و فساد محرز حتی اگر هم شورای اسالمی با یک اختالس بزرگ

   !محرمانه را خارج از درهای بستۀ کارفرما با هیچ خبرنگار یا کارگر دیگری در میان بگذارد

                                                           
 گزارش مجمع نمایندگان مبنی بر حضور در اداره مالی و نظارت بر گزارش حسابرسان  – 97. مهر  12
 قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار 18بند از  1تبصرۀ  . 13

 آن قرار دهد.  اریآمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اخت دیبا تیریشورا مد یدر صورت تقاضا - 18ماده

 واحد را ندارند. ۀو محرمان یآمار و اطالعات سر یشورا مطلقاً حق افشا یاعضا -تبصره 

 قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار
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  کار شورای اسالمی در قبالاسماعیل بخشی موضع: 

وزن دادن  کند،دفاع از احیای شورای اسالمی کار به آن تکیه می در محمدولی سنگ بناهایی کهیکی دیگر از 

. بود -در مقطع برگزاری انتخابات-اسماعیل بخشی در قبال انتخابات شورای اسالمی کار  گیریموضععدم  به

 نداشته در آن مقطعکار گیرد که اسماعیل بخشی مخالفتی با شورای اسالمی فرض مینه فقط محمدولی 

 خواند.می« هوشمندی»صراحتاً  هم ، بلکه این موضع او رااست

 

 

 

 

 
 

 کند:در اینجا محمدولی دو مغلطه می

بود و موضعی « آزاد» ،اسماعیل بخشی در مقطع برگزاری انتخابات شورای اسالمی که او مدعی است-1

وضعیت شکنندۀ جسمی، روانی و امنیتی بخشی را که اعالم کرده بود « آزادی»محمدولی در این اما نگرفت. 

)یعنی خارج کردن  محمدولی این روش .گذاردمیمسکوت قرار گرفته است،  فشردهدرمان تحت ه شکنجدر اثر 

 .شودای است که به کرات در دیگر مقاطع روایت او هم تکرار میرویه فاکتور سرکوب امنیتی از همۀ معادالت(

بخشی  ، حال آنکهمدعی عدم موضعگیری بخشی در قبال انتخابات شورای اسالمی کار است محمدولی -2

)یعنی یکماه پیش از شروع اعتصاب گستردۀ آبان( مواضع صریح خود را در مطلبی تحت عنوان  97در مهرماه 

ته از نوشاین )بود  ثبت کرده 14فیسبوک خودحساب  در« کار یاسالم یانتخابات شورا لیتحمتپه و هفت»

در  هم همان مطلبزیر در عالوه بر آن و رسیده بود( به دست کارگران هم  مجاری تلگرامی در همان مقطع

دستور  آن را درانتخابات شورای اسالمی کار، تحریم اعالم کرده بود که در صورت برگزاری  پاسخ به مخاطبان

  .خواهد کردو همین را هم به نمایندگان مجمع توصیه  کار قرار خواهد داشت

                                                           
14 . https://www.facebook.com/bakhshi.esmaeil/posts/172363383679620 

آزاد بود  یبخش لیکه اسماع یکه در مقطع ستنینظرم مهم اه داستان ب نیدر ا»محمدولی:  
 6 شماره تدریجپادکست به -«...شورا اعالم نکرد لیبا تشک یمخالفت یانتخابات شورا برگزار شد و بخش

 دقیقه( 29و  1)ساعت 

 نیتپه گرفته است و ا7اعتبارش را از کارگران  داندیم ..است. یتپه کارگر محبوب و معتبر7در  یبخش»
}یعنی تشکیل همکارانش را  یصنف میتصم یاسیس یروهایجلب توجه ن یرا داشته که برا یهوشمند

 (قهیدق 35و  1)ساعت  6شماره  جیتدرپادکست به -«محکوم نکندکار{شورای اسالمی 
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 در مقطع انتخاباتزمانی که ، یبخش لیاسماع کیاز همکاران نزد یکی ،که اطالع داریمییتا جااضافه کنیم 

به شکل خصوصی  نهاد نیدر ا نویسیمورد نامدر  یبخش لیاز اسماع )و در حالیکه خود زیر فشار امنیتی بود(

صحت این ) کندینممنصرف کار  یاسالم یشرکت در شورا او را از یبخشمدعی است  ،خواهدیمشورت م

 و که فعالً در زندان آنستتأیید  در مقامتنها خود بخشی ید کنیم و یتوانیم تأما نمیادعا و چند و چون آن را 

نقدهایی را به شکل خصوصی بر این مبنا . برخی این روایت همکار او استناد قرار دادند و (دست او کوتاه است

 اسماعیل بخشی:  
اند شده جیبس کبارهیهفت تپه به  شکریشرکت ن یبه همراه کارفرما یو دولت یتیامن یچرا نهادها»

 کار را در هفت تپه برگزار کنند؟ یاسالم یتا انتخابات شورا
 «یو مردم یمستقل کارگر یشوراها»بزرگ  ۀمطالبماه، به شعار و مرداد ۀروز 15.... در اعتصاب 

 نیو همچن یو دولت یتیامن یها را لرزاند و از پس آن بود که نهادهایلیکه تن خ یامطالبه م؛یدیرس
 یکار یبا مواز دست در دست هم گذاشته و یندگانینما نیو مقابله با چن بسرکو یکارفرما برا

 کنند. لیتحم ینحس دولت اصالحات( را به جامعه کارگر ادگاریکار ) یاسالم یانتخابات شورا

که البته هر  یکارگر ۀندیدر ذهن من به عنوان نما یاساس ییهااتفاقات باعث شد تا پرسش نیا
 شان هستم:پاسخ دنیشود و مصرانه خواستار شن یتداع دگذریم رانیروز از ذهن کل جامعه ا

 یکارگر ۀجامع یبرا ستندیکدام کارگر ن چیو کارفرما، که ه یو دولت یتیامن رانیاست که مد چگونه
 «....کنند؟یم فیلتک نیهفت تپه تع

کار، به نظر  یاسالم یشورا ۀحمل الوقوعبیبا توجه به خطر قرآقای بخشی...+ پرسش مخاطب:  
جنبش  نیفعال ریحمله چه از طرف کارگران کارخانه و چه از طرف سا نیدفع ا یبرا یشما گام بعد

 ست؟یما( چ یهمگ یعنی) یکارگر

م ویبگ دیکرد با دیکار چه با یاسالم یشورا یمقابل برگزار در نکهیا ۀدربار»اسماعیل بخشی:  -
ه اگر ب یول میشهر هم گفت نیو به کارفرما و مسئول میشدت مخالفت کرده لحظه ب نیما تا ا

 ندگانیمجمع نما میکنیو اعالم م میکنیم میهر حال به جبر برگزار شد ما آن را تحر

 (منبع: حساب فیسبوک اسماعیل بخشی) 97مهرماه -«داد واهدادامه خ تیکار خود را با همان جد
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اقدام  نیهم صحت داشته باشد، ا ادعای همکار اواگر  یحتاما  مطرح کردند.به برخورد بخشی در این موضوع 

اند وقتی اکثریت مجمع به سمت شورای اسالمی کار رفتهنود و  ۀقیدر دق ستهتوانیم -15غلط ایدرست - یبخش

 یبخش دیباشد و شا تهصورت گرف یکیبنا به محاسبات تاکت ،هرفتینم ندگانیبه حفظ مجمع نما یدیام گرید و

به سمت برای رفتن  امنیتی فشار زیر در آن مقطع هم آنانی که هم سازشکار نیستند والاقل  که هبود دواریام

 یهاتیمحدود نهیبه ع یاسالم یبا ورود به شورا داشتند،به این راهکار قانونی توهم  شانخودهم و  شورا بودند

 .دنسابق دفاع کن ندگانیمجمع نما یاز دستاوردها انسازشکار گریو هم بتوانند برخالف د نندینهاد را بب نیا

از  ی مخالفاناستعفاسپس  به شورای اسالمی و ورود مشروط مستلزم تاکتیکی چنین لیتکم بدیهی است)

  ماندن در آن(. باقی و نه بودیمو افشای آن  یاسالم یشورا

در کمال -انتخابات پیش روی شورای اسالمیمورد در ش را او علنی اسماعیل بخشی موضع صریحبه هر حال 

ای در در مهرماه اعالم کرده بود و دلیلی برای چرخش در مواضعش نداشت )چه تحول ویژه -آزادی و اختیار

(. بنابراین اگر هم سکوت بخشی در و فشار امنیتی بر همکارانش شکنجۀ شدید او ماه رخ داده بود جز 2این 

امنیتی او جست و نه  باید در شرایط ویژۀقاعدتاً را  داری، این معنابود «معنادار»آن مقطع به زعم محمدولی 

 چرخش در مواضع.

 

  فرجام اعتصاب آذر:حذف فاکتور سرکوب از 

طی  طبیعیروندی کامالً  ،97که نشان دهد مذاکرات اعتصاب آذر  کندمیسخت تالش  در روایتش محمدولی

ا ارادۀ خود کارگران اتفاق افتاد. و ب انهو حتی احیای شورای اسالمی کار کامالً آزاد اعتصابشکستن  کرد و

سرکوب  به عنصر ایاشارهکوچکترین اعتصاب، از  نشکستبرای همین است که در جریان نقل روند مذاکره و 

نقل خواهد  شاهدانشاز زبان روزی خره باأل تپهآن روزهای هفتروایت واقعی . رودو فشار امنیتی طفره می

رفت  برخی از آن نمایندگانامنیتی که در آن مقطع )و از آن پس تاکنون( بر  هایفشار و تهدید شد و واقعیت

در  در پی انجامشبایست میقاعدتاً  مدعی استقالل خبرنگارکه یک  ای استاین وظیفه) نخواهد ماندپنهان 

 .رفت(شرایط کنونی می

باید منطقاً دهد، بنابراین اعتصاب آذرماه را به ارادۀ خود کارگران نسبت می نشکستمحمدولی چون در واقع 

 چشم یعنی در دستاوردی هم برای آن ساخته و پرداخته کند. این دستاورد چیست؟ شورای اسالمی کار!

                                                           
 دانیمکه ما آن را حتی به لحاظ تاکتیکی هم غلط می.  15
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زده زیر فرش در روایت او  -«نه رستمی، نه بیگی: فقط بشه دولتی» -اعتصاب آذرماهشعار شاخص  زدنیبرهم

کاظمی و احیای شورای  برگرداندنکه اصالً خواست اصلی کارگران القا کند  به شنونده بتواند ویتا  شودمی

 !و در پایان این اعتصاب همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد اسالمی کار بود

حتی  که ، موضوعی استبودخصوصی بخش لغو مالکیت  اینکه خواست و شعار اصلی کارگران در این اعتصاب

در زمان بازداشت نمایندگان ) کنند. همچنین اینکهنمی شحکومتی هم انکارهای رسانه ترینغیرمنصف

بر سر ها با باالیی حرکت کردند، در این اعتصاب کارگراناصلی بخشی( درست در ضدیت با خواست اسماعیل 

اما محمدولی این تناقض را  پوشیده نیست. بر کسیای است که لهأمس ،دند معامله کرمطالبات کارگران نقضِ 

 . کندو کتمان می دهددر روایتش آشتی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فشار شدید امنیتی  -1در واقعیت اما این تناقض )بین خواست کارگران و عملکرد مجمع نمایندگان( محصول 

تطمیع و تقویت جناح  -3حذف و زندانی کردن بنیانگذار مجمع و جناح رادیکال کارگری )بخشی( و  -2

 .شدمی کم بسیار دشواریا دست قدرتگیری این جناح ناممکنبدون حذف بخشی البته  .کار مجمع بودمحافظه

در موضع قدرت قرار داشتند و توانسته بودند  97ها در روزهای آخر اعتراضات آذر نماینده» 

شورای تپه یک 7طرف مقابل را که این بار فقط دولت نبود بلکه حکومت بود، قانع کنند که در 

تشکیل بشود. قرار بود دولت فقط در انتخابات شورا، نقش ناظر داشته باشد و  کار مستقل اسالمی

ها نداشته باشد. اگر حوادث یک دهه قبل یادتان باشد این امتیازی دخالتی در تعیین صالحیت نماینده

ده سال  امابود که کارگران در جریان مذاکرات قبل از تشکیل سندیکا نتوانسته بودند بهش برسند... 

کار  یاسالم یرا به شورا ندگانیهمان سال مجمع نما یمجمع ... در د یهاندهی، نما97بعد در مرداد 

مجمع  نیگزیکار جا یاسالم یهفت تپه، شورا یکارگر ۀبدن میبا تصم بیترت نیاکردند....  لیتبد

 (قهیدق 24و  1)ساعت  6شماره  جیتدرپادکست به«. شد ندگانینما
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. محمدولی ابتدا کلیدی بوداحیای شورای اسالمی کار  ألۀ حضور یا فقدان بخشی در معادلۀاینجاست که مس

ست یا نیست. اما بعد برای اها آن ق دارند بگویند که چه کسی نمایندۀفقط کارگران ح که گویدبه درستی می

اند اسماعیل بخشی را دوفاکتو از نمایندگی عزل کرده کارگرانیرد که بگاینکه مجدداً نتیجۀ مطلوب خود را 

 کند: اضافه می

 

 

 

 

 

در شرایطی که توانند حق نمایندگی را به یک نفر بدهند یا از او سلب کنند، ما هم معتقدیم تنها کارگران می

باالی سر کارگران باشد و نتوانند در یک انتخابات « تهدید»و « شکنجه»و « سازیپرونده»و « احضار»چماق 

بینند حمایت کنند، شیادی محض است که نمایندگانی به کامالً آزاد از هر کاندیدایی که خودشان صالح می

شان سابق ۀایندکارگران منتسب شوند یا فرض گرفته شود که چون کارگران زیر فشار امنیتی برای آزادی نم

در قسمت قبل هم اشاره کردیم که این روش تکرارشوندۀ  اند.کنند پس عمالً او را عزل کردهمدام اعتصاب نمی

کند تا وقایع رخ داده را نتیجۀ یک روند میاز معادالت خارج  را یتیفاکتور سرکوب امناست که  محمدولی

 نشان دهد. طبیعی

 ندگانیمجمع نما نیگزیکار جا یاسالم یهفت تپه، شورا یکارگر ۀبدن میبا تصماین ادعای محمدولی را که 

 پاسخ خواهیم داد. در قسمت بعد، «شد

 شورای اسالمی به عنوان خواست اصلی بدنۀ کارگری احیای جازدن 

لغو »مهم نمایندگان ناچار شد مطالبۀ عملکرد  برای کتمان تناقض محمدولیکه  اشاره شددر قسمت قبل 

 کمرنگحذف و  -97 اعتصاب آذرماه یعنی -«به تدریج» را در مهمترین قسمت از اپیزود« سازیخصوصی

 جای آن بنشاند. را به« شورای اسالمی کار»کند و مسألۀ نامربوط احیای 

 ی دیگرادعا 2که احیای شورای اسالمی خواست اکثریت کارگران بوده به  این مدعابرای اثبات  محمدولی

 ،شده بودند برگزیدههایی که شش هفت ماه قبل در یک انتخابات آزاد کارگری همان نماینده -1زند: چنگ می

را الاقل  مشانیکه کارگران تصم میدیکار د یاسالم یشورا لیو تشک 97 ید ازدهیدر اتفاقات » 
 وجود اطالع از شرکت نداشتن او در انتخابات، گرفته بودند. با یبخش لیاسماع ۀدر آن مقطع دربار

پادکست  -«...روندیرا م یدرست ریدارند مس یکارگران از نظر صنف نیدادند. ا لیکار تشک یاسالمورای ش

 دقیقه( 42و  1)ساعت  6 شماره تدریجبه
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در  «باال»  به زعم اومشارکتِ -2 .پس این نهاد معتبر استخودشان کاندیدای شورای اسالمی هم کار شدند، 

 .احیای شورای اسالمی کارست از همدلی بدنۀ کارگری با تصمیم به ا گواهی انتخابات شورای اسالمی کار

ای سعی داشتند در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات این توهمی بود که عدهاوالً ، نخست استداللدر مورد 

 کار ها فقط مجمع نمایندگان به شورای اسالمیجا بیندازند. به زعم آندر ذهن کارگران شورای اسالمی کار 

محتوا و کارکرد این مهم نمایندگان منتخب کارگران دست بخورد. اما  ترکیب بدون اینکه به داد،تغییرنام می

توانست همان خواست هم نمی. نمایندۀ شورای اسالمی کار حتی اگر میتفاوت داشتبود که از اساس  دو نهاد

. دوام بیاوردآب شور  تواند درنمینمایندۀ مجمع نمایندگان سابق باشد، درست همانطور که ماهی آب شیرین 

ترین نمایندۀ ترین و مبارزترین و باپشتوانهاست که صادق شده ساختار شورای اسالمی کار به نحوی چیده

کند یا وادار به استعفا مجبور است به ضد کارگران چرخش یا  ؛کارگری هم شانسی برای بقا در آن ندارد

و به گوش شنید که با چه خشم امروز کافی است پای دردل کارگران هفت تپه نشست تا به چشم دید  شود.می

 خوردند. زنند که تا پیش از این بر سرشان قسم میحرف می یای نسبت به نمایندگانو طعنه

تمایل به انصراف  ای به افشای این موضوع ندارد که تعدادی از همین نمایندگان به دلیلمحمدولی عالقه، ثانیاً

بایست مییک خبرنگار مستقل قاعدتاً  حال آنکه) شده بودند به زندانتهدید   از انتخابات شورای اسالمی کار

 (. رساندو به گوش خواننده می کردرا ثبت و منعکس می این وقایع

بابت هر تصمیم کلیدِی  کارگران که تا پیش از این های داخلیشود که چرا در گروهثالثاً این سؤال مطرح می

ساز انحالل مجمع گرفت، اینبار در مورد تصمیم سرنوشتاز بدنۀ کارگری نظرسنجی صورت می نمایندگان

گونه نظرخواهی از کارگران صورت نگرفت؟ چرا فرصت بحث دربارۀ ماهیت و کارکرد شورای نمایندگان هیچ

یغ شد تا کارگران اسالمی کار از کارگران گرفته شد و از طرف دیگر سراسیمه پوسترهای انتخاباتی تهیه و تبل

 شده قرار بگیرند؟ در عمل انجام

ظاهرًا اصلی است که ای را عزل یا نصب کنند، زمان تشخیص دادند نماینده که کارگران حق دارند هراین رابعاً 

محمدولی ست که ا برای همین !کندتمام نشود فراموشش می محمدولی به نفع نتایج مطلوب سیاسیوقتی 

اعتبار امروز نامستقل شورای اسالمی کار بخشیدن به شش ماه قبل برای مشروعیت مستقل انتخابات  ازمدام 

 د.گیرمی

در غیاب اسماعیل بخشی با افزایش فشارها و  همزمانمجمع  ، تعدادی از نمایندگان97آذر یل زمانیکه در اوا

مجمع نمایندگان از  عذرخواهی بیانیۀمواجه شدند.  بدنۀ کارگریشکنی کردند، با طرد و نفی شروع به اعتصاب
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مجمع بود و تغییر مسیر های کرنش اولین نشانهگواه  97آذر  4در تاریخ شکنی خاطر این اعتصابه بکارگران 

شکنانِ مجمع که گرایش به سلب نمایندگی از اعتصاببینیم . بنابراین میپاسخ گرفتکه بالفاصله هم با طرد 

  .میان بدنۀ کارگری داشت و ادعای گزاف ما نیست ای مادیپایه -به گواه این بیانیه-

اینکههه چطههور در کمتههر از 

غلهط »یک هفتهه از نامهۀ 

، همههین مجمههع« کههردمِ

مجمع بها زیرپها گذاشهتن 

خواسههت اصههلی کههارگران 

( و نه رسهتمی، نهه بیگهی)

 %100آن هههم درحالیکههه 

 سهام در توافق جدیهد بهه

شههد، میاسههدبیگی واگذار

دسهههتور بهههه شکسهههتن 

دههههههد، اعتصهههههاب می

تناقضهههی اسهههت کهههه 

ای در محمههدولی عالقههه

 پرداختن به آن ندارد.

 

 اتاختیارحوزۀ هرگز در  -ی با کارگرانمشورت و بحثهیچ بدون - انحالل مجمع نمایندگان یاعالم ناگهان

نفی مذاکرات محرمانه و پشت درهای بسته و  اساساً  تصمیم بگیرد. اشدرباره یکشبه بخواهدکه  همجمع نبود

از  (اعتصاب هر یا تداوم نشکستتصمیم بر سر کارگران )از جمله خوِد مهم به واگذار کردن تصمیمات 

این دستاوردهای درخشان ، با حذف اسماعیل بخشی تنها دستاوردهای قبلی مجمع نمایندگان بود که

 .رودبه یغما توانست چنین می

استقالل این  ، وقتی«مشارکت باال در انتخابات شورای اسالمی کار»مورد استدالل دوم محمدولی یعنی در 

 ،برخی کاندیداها جلوگیری شده باشد و امتناع از انصراف زورو با تهدید و  ال باشدؤزیر س از اساس انتخابات

 

 97آذر  4بیانیه مجمع نمایندگان در تاریخ 
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ی مرجع همان آن نه در اختیار خود کارگران که در اختیار و سالمت صحت اجرا و نظارت بروقتی  همچنین

به  ندتوانطور میهکند، کارگران چرا زندانی و شکنجه می بخشیها فروخته و تپه را به اسدبیگیهفتباشد که 

ای بود که از مشارکت در انتخابات شورا هم محصول اتوریته هر سطحثانیاً  .کنندنتایج چنین انتخاباتی اعتماد 

در میان کارگران داشتند، توهمی که در اندک زمانی پس  به پشتوانۀ سوابق قبلیبرخی از آن کاندیداها هنوز 

 .شده تمامی ریختهببارش و کارنامۀ فضاحتاز تشکیل شورای اسالمی 

محمدولی اگر خیلی مایل به یافتن جایگاه واقعی نمایندگان کنونی شورای اسالمی کار در میان کارگران 

دربارۀ این انتخابات و استقبال  تپه است، بجای آنکه اطالعات خود را از مجرای ناظران و مأموران دولتیهفت

تپه ببرد تا ببیند که بدون سانسور به میان کارگران هفتهمین امروز بگیرد، میکروفون و دوربینش را  از آن

شوند. این کاریست که قطعًا بدرقه می نممک الفاظرکیکترین  طور باچ« نمایندگان»اصطالح این بهبرخی از 

امروز که بیشترین نیاز به  ظاهراً  کند، امامیتپه داشته باشد که دسترسی به هفتیک خبرنگار مستقل و آزاد 

محمدولی تمایل دارد  .ای به تریبون دادن به آن نداردعالقه وی تپه است،انعکاس صدا از بدنۀ کارگری هفت

بخواند و بعد از آن را نبیند. حال آنکه بعد از تشکیل  را تپهکه فقط تا سرفصل تشکیل شورای اسالمی هفت

تدریج منتشر )در همان اردیبهشت ماهی که آخرین قسمت به شورای اسالمی و در همین چندماهۀ گذشته

رگران و حتی شماری از نمایندگان شورای اسالمی که کا سر رسید، موجی از بازداشت و احضار و تهدید شد(

 های محمدولی نیافته است.در نوشته یانعکاستا این لحظه ها فعالً با خود بُرد. اما همۀ این هم را

 

  اعتصاب» بجای «شورای اسالمی کار»افسانه پردازی دربارۀ قدرت» 

شود، او مواضع سیاسی مشخصی دربارۀ نمینگار ظاهر گفته بودیم که محمدولی فقط در نقش خبرنگار و وقایع

گنجاندن نگارانه، وقایع است که در میان انبوهی از جزئیاتمسائل جنبش کارگری دارد، به همین خاطر 

 کند. نمی فراموشهم در این روایت دربارۀ بایدها و نبایدهای کارگران را  شهای خودها و تحلیلمشاوره

 کارگرانطبقاتی  با مبارزۀاش یگانگیب میزان به آن را توانمی که تنهاهای سطحی محمدولی یکی از استدل

« امتیازگیری از کارفرما»و « قانون»)اعتصاب(، « مبارزه در خیابان»فرمولی است که او دربارۀ معادلۀ  ،نسبت داد

« اعتصاب»اهرم تواند جایگزین بنا به فرمول محمدولی، ایجاد شورای اسالمی کار، می کند.از خود اختراع می

  تپه شود!ازگیری از کارفرمای هفتبرای امتی
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در اینجا دیگر روی سخن محمدولی نه کارگران، که عمالً صاحبان سرمایه و مقامات حکومتی است. در واقع 

حکومت و کارفرما با ایجاد شورای اسالمی کار از کند که شود و توصیه میوارد صحنه میاو در مقام مشاور 

کند که در بسیاری موارد امتناع کارفرما از مید. اما فراموش نهای بیشتر اعتصاب جلوگیری کنضرر و زیان

 پوششیک  ی فرمایشی همشوراهمان وجود حتی ترسد به آن خاطر است که می کار تشکیل شورای اسالمی

های صنفی کارگران جور کند و کنترل همین نهاد فرمایشی هم در شرایط تبرای فعالی« قانونی»و حاشیۀ 

  بحران اقتصادی برایش ناممکن شود.

ترین عنوان یک تشکل فرمایشی که سهل است، حتی اگر رادیکالترین و مستقلهشورای اسالمی کار ب

نخواهد  منفعتیهیچ  مطلقاً و ابداً شدن برای کارگراند، این اتحاد و متشکلنکارگری هم ایجاد شو هایتشکل

برای  راهی همانطور که هیچ کارگرانبه کار بگیرند.  های متحدانهاعتصاب بسیجآن را در راه داشت مگر آنکه 

گرفتن حق و برای « اعتصاب»جز ه هم باهرم فشاری  سالح و هیچ هیچ، ندارند« نیروی کار»بقا جز فروش 

اساساً کارفرما مشروعیت  .سال مبارزۀ طبقاتی کارگران است دویست اولین حرف از الفبای. این ندارند شانحقوق

 خودِسنجد )می است کنندهمذاکره نیرویپشت اعتصابی که  قانون، که به اعتباراعتبار  نه بهطرف مذاکره را 

 (. و تحمیل آن به کارفرما محصول یکسال اعتصاب مداوم بود« مجمع نمایندگان»تشکیل 

برای هر نوع مذاکره با  شدت ضعیفیه تپه در موقعیت بکار هفتشورای اسالمی برعکس دعاوی محمدولی، 

به پشتوانۀ چون )را دارد « گرتمنا»که نقش « گرمذاکره»نه نقش د و به معنای واقعی کلمه کارفرما قرار دار

 ای تیخاطر حماه ب ندگانینما ،یگرید یرقانونیهر نهاد مستقل اما غ ای ندگانیبا مجمع نما» 

. رندیبگ ییهاداشته باشند و در مذاکرات قول ییدستاوردها توانستندیم ابانیکف خ ندادن کارگرا نهیهز

انتخاب  یرقانونیکه از راه غ یندگانینبودند و نما ابانیخ گرکفیها کارگران دآن قول یاجرااما در موقع 

دوباره  شدندیموفق م ندهایاگر نما ینداشتند، حت یقدرت ابانیشده بودند، بدون حضور کارگران کف خ

بود که چندماه بعد  ینیو چه تضم کردندیدوباره از نقطه اول شروع م اورند،یب ابانیکارگران را به خ

گرفتن مطالبات  یبرا یاانهیعملگراروش معقول و  نیاول نرسد؟ ا ۀنشود و به نقط یراه ط نیدوباره هم

« غیرمعقول»)در ادامه، محمدولی روند تشکیل شورای اسالمی را به عنوان بدیل این راه « ..نبود. یصنف

 دقیقه( 23و  1)ساعت  6 تدریجپادکست به -دهد( شرح می
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، از سوی کارگران صورت بگیرد شیند(. حتی اگر هم اعتصابینبر سر میز مذاکره نمی اعتصاب کارگری

ندارند. به همین ای میان بدنۀ کارگری برای فرمان به پایان اعتصاب اتوریتهدیگر نمایندگان شورای اسالمی 

دولت نتواند نقش سوپاپ اطمینان  محاسباتشد که این شورای اسالمی برخالف بینی میبه درستی پیش خاطر

لکه یک تشکل وابسته و بدون ، ب16«زردتشکل »خشم کارگران را در برابر اسدبیگی ایفا کند )چون نه یک 

 اتوریته است(. 

 اعتصابرا با  دستمزدشکه همیشه  تپهکارگر هفتخص باأل شناسد،را خوب میاما سالحِ اعتصابش کارگر خودِ 

خوبی ه آقای محمدولی با زندگی و جنگ روزانۀ کارگران را ب تخیلیفاصلۀ نجومی تزهای  .نقد کرده است

 دستمزدشان( برای نقد کردن 97که تا همین اواخر )اردیبهشت  دید تپههفتکارگران وضعیت امروز  درتوان می

علیرغم این مزایای ای ندارد توضیح دهد که چرا بدیهی است که ایشان عالقه .اعتصاب بودند مجبور به

هایی که شورای اسالمی کار دارند، تپه و هم در انبوه کارخانههم در هفتشورای اسالمی کار، « محیرالعقول»

کارگران و حتی خود ی له معوقات مزدی حل شده و نه این تشکل فرمایشی مانعی بر اخراج و دستگیرأنه مس

 نمایندگانش است!

  :قانونی»و  «مستقل»اصرار بر جمع ضدّین» 

 یدر شورا یکارگر «یواقع» ندگانیمشارکت نما یبرا ی، مانع87در سال دولت که اگر  دکنیانتقاد م محمدولی

به وجود  تپههفتدر  ییکایاصالً سند ،کرد()یعنی کاندیداها را رد صالحیت نمی دکرینم جادیکار ا یاسالم

 کالف درهم پیچیدۀ ذهنسر . «17داشته باشد تیجذاب یاسیس یهاگروه یبخواهد برا»آمد که به زعم او ینم

 یعنی) اشویژگی نیرا از مهمتر یاسالم یشورا خواهدیهم موقتی  ،بیرون میزنداینجا خبرنگار  یآقا

تشکل مستقل  کی جادیحال موضع مخالف خود را با ا نی( خلع کند و هم در عو نظارت استصوابی یلترگذاریف

 .نگه داردنبودن  یقانون هیبا توج

با پند و را  یاسالمورای ش مثل «یکارگر رمستقلیغ»و قانونًا  تاًیتشکِل ماه کیهم  خواهدیم یبه عبارت ای

ین و پایکه از را  «یمستقل کارگر»هر تشکل  یحال جلو نیهم در ع و کند «مستقل» حکومتبه  تینصح

                                                           
ها عمالً در خدمت جاست. رهبری این تشکلآن تنها تا همین« استقالل»و است غیردولتی  نهاد کارگریداری غربی وجود دارد، تشکل زرد به آن مفهومی که در سرمایه  16

. نکتۀ درون این تشکلها میشود رادیکال کارگرانفعالیت  مانع و همچنیناست و خارج از دستور  تعرضیخودجوش، های کارفرمایان و در تقابل با اعتصاب سیاسی، اعتصاب
 د.کنناستفاده می کردن جنبش کارگری برای مهار ویژگی هم همیناز های زیادی برخوردارند و پایهاتوریته و نفوذ و آنست که از  ی سازشکارهااین تشکل کننده دربارۀتعیین

 15 قهدقی –( 6) جیپادکست به تدر 17
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 کی یحل نشدن یهاتناقض نستیا !ردیبگ «بودن یرقانونیغ»به اسم شود، به دست خود کارگران ساخته می

 !«فیتماماً صن»ذهن 

در . باهم آشتی دهدتشکل کارگری « استقالل»را بدون مخدوش کردن مفهوم  هاتناقضتواند این اما او نمی

طور شورای اسالمی کار جدید را تنها به این خاطر که متشکل ههای قبل نشان دادیم که محمدولی چقسمت

شمارد و در این روایت، وقعی به این بر« شورای اسالمی کار مستقل»یک  بوداز نمایندگان مجمع سابق 

و فشار با پروندۀ مفتوح کاندیداها به ضرب و زور تهدید  تعدادی ازاز انصراف که تا لحظۀ آخر  ننهادموضوع 

انحالل مجمع و احیای شورای اسالمی کار، همزمان با حذف و و عالوه بر آن . شدگیری جلو قضایی

که بود  غایبمحمدولی سازی برای اسماعیل بخشی بود و خالصه نه فقط عنصر سرکوب از روایت پرونده

ماهوی یک این نهاد را به لحاظ که فراتر از مسألۀ ردصالحیت، -« کارشورای اسالمی »سایر بندهای قانونی 

 .برای بیان نیافتجایی  «به تدریج» پادکست در -کندمی« فرمایشی»تشکل 

مخدوش  تصویرچنین او را به ترسیم  که ایمواضع سیاسیتابعیست از روایی محمدولی  در واقع این محذوفات

  .کشاندمی تشکل کارگرییک « استقالل»ای از و وارونه

 خص در دومیباأل و نمایندگاندر هر دو تجربۀ سندیکا و مجمع  تپههفت پیشین کارگراندستاوردهای  تمام

مذاکرات محرمانۀ نمایندگان  یتتا ممنوع از سوی خود کارگرانانتخابات  ، نظارت و اجرایطراحی خالقانهاز )

یعنی تمام آنچه مفهوم  ،، حق عزل و نصب و پاسخگویی و غیرههای پشت پردهگیرییا تصمیم با کارفرما

پیش « 18استقالل ِشکلی و نمایشی» یک تا حد، از سوی محمدولی (کندمی متبلور تشکل رایک « استقالل»

گیری فراهم آنست که مقدمات این نتیجه البته «دهندهتقلیل»احکام این  هدفِ .داده میشودتقلیل  پا افتاده

کند که اگر حتی به فکر او خطور نمی کنار برود.« بودنقانونی »به نفع باید « تشکل استقالل» شود که

این قانون دهد، نمی عنوان یک حق اولیه و ابتداییبه اجازۀ ایجاد تشکل مستقل و مطلوب کارگران را« قانون»

 باید شکسته و زیر پا گذاشته شود.

اش من درآوردی با تفسیرکند تا  و کتمان خمچنان را  کارگر جهان ۀمجبورست تاریخ دویست سالۀ مبارزۀ طبق او

خص مجبور است تاریخ جنبش ه طور مشخص و باألب فراتر از آن، تطابق یابد« استقالل تشکل کارگری»از 

را که از خاکستر شوراهای به خاک « شوراهای اسالمی کار»کارگری ایران را هم سانسور کند و پیشینۀ واقعی

 برپایۀ این بسپارد تا سپسحاکم سانسورخانۀ تاریخ رسمی  به زائیده شدند« مستقل کارگری» ۀو خون کشید

                                                           
 (دقیقه 22و  1ساعت ) 6پادکست  -« فهمیدند برای داشتن یک نهاد صنفی کارآمد، به چیزی بیشتر از استقالل شکلی و نمایشی نیاز دارند » کارگران .  18
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، «هویتی»ای مسألهصرفًا « شورای اسالمی کار»مخالفت نیروهای چپ با شود که سانسور مدعی میتزویر و 

مبارزۀ طبقاتی طی چهل عینی  محصول نبردو نه  19است« اعتقادات ماورائی»و برخاسته از « ایدئولوژیک»

 سال گذشته.

 و مجمع نمایندگان سندیکا-2

 دریک تشکل مستقل کارگری  به ایجادبرای اولین بار پس از انقالب موفق  87تپه در سال سندیکای هفت

احکام زندان به  صدورسازی و با آنکه بالفاصله جنگ دولت با سندیکا رسماً با پرونده تپه شد؛کارخانه هفت

تپه در میان بدنۀ کارگران، نه با حربۀ احیای شورای اسالمی هفت اعتبار سندیکاینمایندگانش اعالم شد، اما 

سرکوب و اخراج و اینحال تداوم . با مخدوش نشد سازی و زندانکار در دهۀ هشتاد و نه با تهمت و  پرونده

کارگری شد. تا پیش از برگزاری با بدنۀ  نمایندگان سندیکابازنشستگی پیش از موعد، سبب قطع ارتباط 

، اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت مدیرۀ سندیکا بازنشسته و (97)در خرداد ت مجمع نمایندگان انتخابا

قطع خاطر ه خارج از محیط کار بودند. اساساً ضرورت برپایی یک تشکل مستقل جدید )مجمع نمایندگان( ب

 دینسل جدبود.  خیرانتخابات کارگری در یک دهه اتپه و عدم تجدید با بدنۀ کارگری هفتسندیکا  ارتباط

 داشتندتپه هفت یکایاز سند یاند، نه خاطرهبودشدهتپه هفتوارد شرکت  ریکه در چند سال اخ یکارگران جوان

شد: یکی دو تجربه خالصه میآنان در تپه برای . تاریخ هفترا پیشین کار یاسالم یشورا ۀتجرب یو نه حت

 و 96سال  یک سال اعتصاب مداوم شکفتن دستاوردهایدیگری سازماندهی اعتصاب و  تجربۀ بالواسطۀ

  .به کارفرمامجمع نمایندگان تحمیل یک تشکل مستقل جدید به نام 

مدت و چندماهۀ خود با پا گذاشتن به حوزۀ کنترل و نظارت کارگری به لحاظ در حیات کوتاه مجمع نمایندگان

به دلیل پشتیبانی بی حکومت  .را فراتر گذاشت یشپا زنِی صرف )ماهیت سندیکایی(از یک نهادِ چانهماهوی 

- قدرت سرکوب سخت این نهاد رابر و برگرد بدنۀ کارگری از این نهاد )و حساسیت شرایط سیاسی جامعه( 

سرکوب نرم  صرفمین دلیل است که بیشترین تمرکز امنیتی ه نداشت، به -برخالف سندیکا در دهۀ هشتاد

توانست رخ دهد شد. این فرجام ناامیدکنندۀ مجمع نمایندگان نمی وابستهل این نهاد و استحالۀ آن به یک تشک

کارگری و سرِ جناح رادیکال زندانی کردن بنیانگذار مجمع -2زور و تهدید برخی نمایندگان، -1مگر با اتکا به 

حد زیادی و البته تا -5نمایندگان مردد یارکشی و تطمیع -4کار تقویت جناح محافظه -3یعنی اسماعیل بخشی 

 .ترنمایندگان کم سن و سال جناح رادیکال تجربگیبی

                                                           
 دقیقه( 35-34و  1)ساعت  – 6پادکست  19
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داد، یکی از نقدهای در مقطعی که جنگ نرم حکومت علیه مجمع نمایندگان برای استحالۀ آن از درون رخ می

جای افشای ه ب ،روی مجمع نمایندگانراست یهابا اولین بروز نشانه آن بود که جریانات چپ اغلباصلی ما به 

، ناگهان و (از طریق مجاری ارتباطی مستقیم با خود کارگران) و بدنۀ کارگری هاپایهرو به ها رویاین راست

؛ به عبارتی برای جبران تپه قرار دادندسندیکا را در مقام رهبری اعتصاب آذرماه کارگران هفت یکشبه

باال برده ( 20در معنای مارکسیستی آن) رای کارگریسرخوردگی خود از فرجام مجمع نمایندگانی که تا سر حدّ شو

توانست گویندگانش را ارضا بدیهی بود که این روش فقط می بودند، اکنون به دست به دامان سندیکا شدند.

طور همانمتأسفانه سندیکا اتوریتۀ الزم برای نگه داشتن اعتصاب و تأثیرگذاری بر کارگران را نداشت. کند و 

 21بودو عدم حضور فعالش های سندیکا خاطر بحران پایهه گیری مجمع نمایندگان باساساً شکلکه اشاره شد، 

   دیگر. چیزو نه 

به  هاآناز  ،باالبه برخی از حقایق  نقب زدنبا  محمدولی شویم که تا مانعِ آنبود  درآمد کوتاه الزمپیشاین 

 برداری کند.نفع نتایج سیاسی مطلوب خود بهره

 

  تپهدالیل واقعی انشعاب در سندیکای هفتکتمان 

به انشعاب  مسألۀ مربوططرح تپه را در هفت روایت وقایع محمدولی درو حذفی گزینشی  هایبرخوردیکی از 

برای جای روایتش تاریخ این انشعاب را نیم. نه فقط محمدولی در هیچ کتپه مشاهده میسندیکای هفت

ی دقیق ای که اطالعاتاین انشعاب را در ذهن شنونده زمانکند، بلکه با بیانی گنگ و مبهم ذکر نمیمخاطب 

 که ین زمانادرست در هم»گوید میابتدا به ساکن کند. مثالً ای دور تداعی میندارد گذشته جزئیاتشدربارۀ 

شروع  رهیمد أتیه یاعضا نیب یاختالفات درون دادند،یرا م هانهیهز نیشتریداشتند ب}نمایندگان سندیکا{

رخشان  طور مشخص رضاه ب»کند که اضافه می انشعاب پس از شرح دلیل کلی ،یک دقیقه بعدو سپس « 22شد

و فریدون نیکوفرد از باقی اعضا فاصله گرفتند و با استعفا، اخراج یا صرفاً شرکت نکردن در جلسات سندیکا و 

در بالفاصله  آنگاه .«تبدیل به موجودیتی جدای از سندیکا شدندنفر  2های مستقل، این همزمان انجام فعالیت

                                                           
به دست « عمال»، اما باشددولت  ای یدار خصوصهیدست سرمایک واحد  «یحقوق»؛ یعنی حالتی که هرچند مالکیت نهادی با کارکرد مدیریت کارگری . 20

 کنند.فرمای سابق، خود اقدام به ادارۀ کلیۀ امور واحد مربوطه میرنشاندۀ کاکارگران هستند که با حذف مدیران دستاین کارگران افتاده و 

تپه، باید انشعاب دو تن از اعضای هیأت مدیره )رخشان و نیکوفرد( به سمت کارفرما و دو تن دیگر )جلیل . به بحران قطع ارتباط سندیکا با بدنۀ کارگری هفت 21
 .شودهم اضافه  97احمدی و ابراهیم امیری( به عنوان کاندیدا در انتخابات شورای اسالمی کار 

 26قه دقی –( 6پادکست به تدریج ) 22
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 .«م سندیکا یعنی بدون رخشان و نیکوفردویگینجا به بعد هرجا میا از»کند که یک جملۀ معترضه اضافه می

 برخوردهای سیاسی و امنیتی با فعالین کارگری از طرف» افزاید کهقبل می به پایان جملۀ درنگبی سپس

 94تپه یک دهه بعد از بازگشایی در بهمن 7از سندیکای  ،های سیاسیر کنارش نفوذ و مشاورهحکومت و د

ای دربارۀ زمان این انشعاب ای که هیچ ایدهخواننده با این نحوۀ بیان«. 23نهاد ضعیف و مهجوری ساخته بود

 .ه باشداتفاق افتاده بود 94در مقطعی قبل از بهمن  بایدقاعدتاً می مورد مناقشه کند که انشعابِندارد تصور می

و « صنفی»دالیل انشعاب سندیکا هم صادق است. ظاهراً  نحوۀ نقلدر  عیناً همین حد از ابهام محمدولی

برای در لفافه پیچاندن هر آن چیزی است که وی تشخیص دهد دو واژۀ مورد عالقۀ محمدولی « سیاسی»

کند که دالیل انشعاب به همین خاطر وقتی محمدولی اعالم می د.ا کمرنگ شوتپه حذف یز تاریخ هفتباید ا

عنوان موضوعی که ارزش پرداختن هبباید بی بر و برگرد آن را ظاهراً  شنوندهبود، « سیاسی»درون سندیکا 

، «تدریجبه »گیری فرعی بگذرد )غافل از آنکه در آخرین قسمت نتیجه امریعنوان و از آن به بپذیردندارد 

 .پردازد که ارتباط تنگاتنگی با دالیل انشعاب در سندیکا دارد(محمدولی اتفاقاً به تفصیل به مسائلی می

به نام  یو ظهور لیدر جدید 96آذر  کارگران در گیری اختالفات درونی سندیکا همزمان با اعتصاباساساً اوج

به دالیلی  ،ۀ سندیکا که هنوز در محیط کار بود()از معدود اعضای هیأت مدیر اسماعیل بخشی بود. رضا رخشان

سمت و سوی کارگری یا حتی ضدیت با بروکراسی  و موقعیت منافعخطر افتادن ه توان آن را ناشی از بکه می

کنترل »ماه و در ضدیت با شعار دی اعتصاب در جریان شدۀ مبارزات کارگری هفت تپه دانست،رادیکال

های گزاف امنیتی را اتهاماتی با هزینهحتی زد و  24علیه اسماعیل بخشی اعالمیهدست به پخش « کارگری

 ،25داد گسترش در همان روزها به فاصلۀ اندک زمانیرا  کارزار امنیتیو مشی  همین خطسپس . کرد او متوجه

 او تپه نسبت به ظهور آنچهامضای سندیکای هفتاز  سوء استفادهبا این بار در بهمن همان سال  پس از آن

پس از این  کمتر از یک هفتهنهایتاً در  .26هشدار دادبه کارگران نامید تپه میدر هفت« رادیکالیسم کارگری»

  .27با امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سندیکا حکم اخراج او و فریدون نیکوفرد صادر شد ،شآخرین اقدام

                                                           
 28دقیقه  –( 6پادکست به تدریج ) 23
 (96رضا رخشان )دی  -« دیمطالبات کارگران را به انحراف نکشان. » 24

25 . https://mejalehhafteh.com/2018/01/16/اتحادیه-آزاد-در-هفت-تپه-چکار-می-کند؟-رض/ 
تپه به سایتها ارسال و نشر یافته بود و به از سوی رضا رخشان و با امضای سندیکای هفت  96بهمن  18در روز « مبارزه کارگران هفت تپه ادامه دارد»ای با نام . بیانیه 26

 ای صادر شد.فاصلۀ یکروز بعد از سوی سندیکا تکذیبه
27 . https://radiopayam.ca/گزارش-جلسه-هیئت-مدیره-سندیکای-کارگری-ن/ 
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سندیکا موجود و های بیانیههای شخص رضا رخشان و این وقایع که تک تک خطوط آن در البالی نوشته

محمدولی با رضا میان  همدلی ناگفتۀچون ابد. ظاهراً یاست، هیچ جایی در روایت محمدولی نمیثبت شده

های پرانی علیه اعتصاب، کارنامۀ سیاه رخشان در سنگ«ریجبه تد»شود که در روایت آن می رخشان مانعِ 

به گوش  راهی علیه مجمع نمایندگان کارگریمشخصاً و  شخص اسماعیل بخشی ،97و  96کارگری سال 

 . پیدا کندمخاطب 

فردی یا باندی بلکه ناشی از تصادم دو خط  ایاتفاقات رخ داده در جریان واقعۀ انشعاب در سندیکا، نه مسأله

کند چه ای که رضا رخشان آن را نمایندگی میود. اینکه خط مشیتپه بمشی متفاوت کارگری درون هفت

ر بخش د عاتی هستند کهواهمیت کلیدی دارد، موض« به تدریج»ت چیزی است و چرا برای فهم نتایج پادکس

 خواهیم شکافت.آن را «(  یبخش لیاسماع یرصنفیغ سمیکالیراد»این مقاله )با نام  سوم

 

  سیاسیترسیم سندیکا به مثابۀ یک اپوزیسیون 

  

 

 

 

 

 یای. خارج از دنگذاردیرا جلو م «یاسیس»و  «یصنف» نیمجعول ب یمرزبند یمحمدول گریهم بار د نجایدر ا

 استیاقتصاد و س ی اماشده، در جهان واقع دهیکش نیچ وارید یبه بزرگ یدو مرز نیا نیکه ب یمحمدول یلیتخ

 یتنگاتنگ وندیپ ایدن یدر همه جا هی. صاحبان سرماستیممکن ن یگریاز د یکی ییکه جدا انددهیچنان درهم تن

 :ستیقاعده مسثتثنا ن نیتپه هم از اهفتشرکت حاکم دارند و  یاسیس یهابا جناح

 ۀبا اراد ماًیاست که مستق یکس شیتپه خودِ دولت بود، امروز کارفرماهفت یکارفرما شیاگر تا چهار سال پ *

 یخصوص دارهیبه سرما یو قرارداد واگذار طیهمه سال، هنوز شرا نیشده است. پس از گذشت ا نییدولت تع

شکل ه ب ایحضور  نیکردند. ا دایپ یپررنگتر یاسیپس از اخراج، حضور س کایسند یهاچهره»  

 یحزب ای یزبان خارج یفارس یهابه رسانه کایشاخص سند یبود که اعضا ییهاو مصاحبه هاادداشتی

 .تداش یاسیس یشعارها یرو یصنف ۀپوست کیفقط  یکه گاه ییهاهیو اطالع هاهیانیانتشار ب ای دادندیم

کارگران  یصنف یهاندهیموفق شد از نما تیاتفاق افتاد که حاکم ییجا کایسند یدر واقع سرکوب اصل

 27-28 قهدقی –( 6) جیپادکست به تدر -«بسازد یاسیس ونیسیگروه اپوز کی
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. تک شودیمحسوب م یدولت ۀجزو اسناد محرمان است کرده لیتپه را به جهنم تبدکارگران هفت یکه زندگ

 .دارند یشانیبر پ یاسیمُهر رانتِ س یسازیخصوص سازمان هایواگذاری تک

و سپس فروش آن در بازار  یارز دولت افتیدر یبرا یجعل یهابه خاطر ثبت سفارش یسابقاً متوار یِگیاسدب *

دارتر از قبل  پول -یاسیس ۀبه پشتوان قاًیو دق- 97صاب آذر بعد از سرکوب اعت یزدنبرهمبه نرخ آزاد، در چشم

 .برگشت استشیبه دفتر ر

 وندیپ«. است تریهم قو لیسیس یایماف»کارگران از  یبرخ زیآمطعن ۀحاکم بر هفت تپه، به گفت یایماف* 

سهامداران هم  انیم یکه راهش را به باندباز یجناح یحاکم، رقابتها یاسیداران با نظام ستنگاتنگ سهام

 یهاتپه، دخالتاز اعتراضات هفت یاسیس یبرداربهره یبرا یروحان بیو جناح رق جیبس ریحضور اخ کشاند،یم

ارادت  یهاامیکارگران معترض، پ یابر یسازدر سرکوب و پرونده یتیامن یمکرر پاسگاه هفت تپه و نهادها

، همه کارگراناعتصاب از « دشمنان نظام» ۀسوء استفادبهانۀ در  دنیو دم «یمقام معظم رهبر»به  یگیاسدب

خواست کارگران برای عدم مداخلۀ دستگاه  .کوتاه نبوده استتپه هفت زا وقتچیه استیس یپا یعنیو همه 

 امنیتی در امور مربوط به کارگران، خود یک خواست سیاسی است.

 یامبارزه وقتچیتپه هکارگران هفت ۀاتفاقاً مبارز ،یمحمدول یکه برخالف ادعا مییبگو دیمقدمه، با نیا با

 حق نیتریهیبد یتپه برابوده. چرا؟ چون کارگران هفت یاسینبوده بلکه توأمان س یو اقتصاد یصرفًا صنف

را به چالش بکشند و  «دموجو نیقوان»هم مجبور بودند  داشتن تشکل مستقل است هماناخود که  «صنفی»

 یبرا نیبگذارند. عالوه بر ا یاسینبرد س کیشناخته شدنشان قدم به  تیاز خود و به رسم ییزداجرم یبرا

و دستگاه  هیقضائ ۀتا قو یسازیکه از سازمان خصوص یستمیمجبور بودند با س ،یراندن بخش خصوص رونیب

و  «یصنف»دو مفهوم  نیاگر ب یشوند. حت زیگالو کرد،یم حمایتتپه هفت دارهیسرما افعمن از اشیتیامن

و  ریه با بگخودِ دولت است ک نی(، اتفاقاً استندیاز هم جدا ن یواقع یایهم باشد )که در دن یزیتما «یاسیس»

 .کندیم یاسیرا س رانکارگ ۀو امثالهم مبارز یسازضدشورش و پرونده لیببند و گس

انگار در  یاست. محمدول یاسیس ،جامعهاین مسائل که کل  ،کارگر یاقتصاد ۀکه نه فقط مسأل نستیا موضوع

)که  لیمثل س یامسأله ینوجوان در پارک گرفته تا حت کی یبازاز آب ندیکه بب کندینم یزندگ رانیا ۀجامع

 یهی. بدشوندیم «یاسیس» یموضوعات یجامعه همگ نی( در اشودیبه دنبالش ضدشورش به روستاها روانه م

دستمزد اعتراض )مثل  «یاقتصاد»و  «یصنف»نوع اعتراض  نیترخالص یحت یاجامعه نیاست که در چن

 .بگیرد «یاسیس»بار معوقه( هم 
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اما دست آخر خودش  ،«یاسیس»و  «یصنف» نیب یلیتخ یمرزکش کی یبرا اریبس یبا وجود تقال یمحمدول

 یاسیس تیاز وضع یلیپادکست با تحل یکه در انتها یبماند. به طور بندیپا مصنوعی اریمع اینبه  تواندیهم نم

 میرا ترس «یداخل نگدر برابر غرب و ج میتسل» ای« مقاومت در برابر غرب»کاذِب  ۀدوگان ران،یا یعموم

کارگران  «یصنف» ۀمبارز یکه در تمام طول مدت صحبت، فرمول مطلوب او برا دهدینشان م نی. همکندیم

 .کالن کشور بوده است تیاو از وضع «یاسیس»ها و نظرات تماماً تابع برداشت

شوند، اما « گردش آزاد اطالعات» یپرچمدار مبارزه برا ستیبایم« مستقل»و « آزاد»خبرنگاران  کهیدرحال

حرف »و  کنندیخارج مصاحبه م یهاکه چرا با رسانه کندیرا شماتت م «ییکایفعاالن سند» یمحمدول

 یاقتصاد مطالبات اعتراض به همان سرکوب بابتهم البد  «یاسیحرف س»! )منظور از زنندیم «یاسیس

 .است(

است که در آن  یاحوزه انگریاو ب یبرا «یصنف» ۀکه واژبل ،ستین یاسیرسیو غ طرفینه تنها ب یمحمدول

باعث » دیحاکم بگو ۀکه طبق یزیهرآن چ یعنی «یاسیس»نشود و  جادیحاکم ا ۀطبق یبرا یمزاحمت جد چیه

که کارگر را به  یایاضاو با ق نیادیحاکم است. تفاوت بن ۀمنطق خودِ طبق یمنطق محمدول«. مزاحمتم است

. شودیخبرنگار مصلح و دوستدار کارگر ظاهر م کیکه او در نقش  نستیا کندیمحاکمه م «یاسیجرم س»

 یاو حت یاست. در جهان ذهن« قانون»که مرز حق و حقوق شما  دیآیبه کارگران برم حتینص از درِ بارنیا

قانون »در چهارچوب  دیهم با« قانون ناعادالنه»آن  هو قواعد حاکم، ناعادالنه باشند، اعتراض ب نیاگر قوان

خود کارگر  هم بر گردن -سرکوب سخت یعنی- مرز قانونرد کردن تبعات  تیمسئولباشد. « حاکم ۀناعادالن

 !دیدور بمان استیاز س دیصالح خودتان هم که شده با یاست و درخور شماتت! پس برا

 .ماندینم بندیاخودش هم پ نیحاکم به قوان ۀطبق ران،یاکه در  نستیا او یزیتجو ینوشدارو نیتناقض ا

 هم به قانون و فرمانبردار باشند، باز بندیپاحتی اگر هم شوند،  یاسیاگر کارگران هم نخواهند س یحت نیبنابرا

 شود.نمیتحمل  شانیاقتصاد ۀمبارز

 

 تپهکارگران و بازنشستگان دربارۀ مسائل هفتاظهار نظر حق  یا سلب محمدولی در مقام تعیین 

وجود نداشتن هیچ نهاد صنفی درون یک کارگاه، از وجود دو نهاد موازی بهترست، چون »محمدولی به زعم 

مند در مقابل هم قرار ای ندارند. اما در حالت دوم دو گروه کارگر، سازماندر حالت اول کارگران نهایتًا نماینده
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«. 28بل بشود، صرف همدیگر میشودمیگیرند و نیرویشان بیشتر از آنکه صرف گرفتن امتیاز صنفی از طرف مقا

 دراست که  ضروریشان این درحالیست که کارگران نه فقط حق دارند بلکه اساساً گاهی برای تقویت مبارزه

اگر گاهی شود؛ یکپارچگی فرمالیته و وحدت صوری باعث تقویت مبارزه نمی .متشکل شوند های موازیشکلت

اندازها وجود داشته باشد، همگون در سبک کار و اهداف و چشمهایی مغایر و نادرون یک تشکل واحد جریان

 برآیندشان چه بسا صفر یا منفی خواهد بود.

سندیکا پس از استحالۀ مجمع نمایندگان به مدعی شود که آنست  باالحکم  صدور ازمحمدولی  هدفاما 

مداخله  تیصالح کایسند» را نداشت:شورای اسالمی کار  هایی علیهصدور بیانیهحق  «شورای اسالمی کار»

 ییمجمع مستقل بودند را طبق اصول ابتدا ندگانیهمان نما ندگانشیکه نما ییو اظهار نظر درباره شورا

 .  «29نداشته یصنف یابیتشکل

وانند به تبازنشسته هستند(، گرچه به لحاظ اصولی نمی قریب به اتفاقاعضای هیأت مدیرۀ کنونی سندیکا )که 

اما به نمایندگی از جمع خودشان و به عنوان  سخن بگویندتپه کارگر هفت از چندهزار« حاضرحال  نمایندگی»

توانند اند میکارگران و نمایندگان سابقی که تجربۀ شورای اسالمی کار را یک دهه پیش از آن از سر گذرانده

 تپه ضروری استهفتکارگران نسل جدید انتقال آن به  در مورد هر موضوعی که تشخیص دهندو باید 

بندی تر یعنی جمعای مهماخراج یا بازنشستگی، پایان مبارزه نیست. بلکه وظیفه صحبت کنند و بیانیه بدهند.

 مبارزه است. خود های مبارزه به نسل جدیدتر در حکم تداوم و ثبت و انتقال درس

توانند در با هر نامی که بخواهند می اساساً نه فقط سندیکا، بلکه هر تعداد از کارگران در مورد هر موضوعی

تپه یا مسائل جنبش کارگری یا حتی مسائل سیاسی اظهار نظر کنند و هیچ پلیسِ مورد مسائل داخلی هفت

در مورد موضوعی را نظر  حق اظهارتواند بگوید که یک جمع از کارگران نمی بیان و اندیشه و سخنحوزۀ 

  ندارند.

ای نداشتند نمایندگان مجمع هایی که تجربهی شورای اسالمی کار، از قضا آنضمناً در این مورد اخص، یعن

 بودند و نه سندیکایی که ده سال قبل تجربۀ شورای اسالمی کار را از سر گذرانده بود.

  

                                                           
 (قهیدق 33و  1ساعت ) – 6پادکست  . 28
 .  همان 29
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 بخشی  اسماعیل« غیرصنفی»رادیکالیسم -3

میان اسماعیل محمدولی با رضا رخشان و مواضع سیاسی بسیار نزدیک آنان  همدلی نانوشتهبه  ترقبلاینکه 

، «به تدریج» از مجموعۀ 6پایانی پادکست شماره  نبود.  محمدولی در قسمت زنیهاشاره کرده بودیم، از سر گمان

ن کند و مدعی است این نقدها از زبان کارگران و فعاالسیاسی را به اسماعیل بخشی مطرح می ینقدهای

نه پس از اعتصاب آذرماه، بلکه در یکسالۀ منتهی به ) تپه به اسماعیل بخشی وارد شده استکارگری هفت

 (، اما بدون اینکه ذکر کند این نقدها از سوی چه کسانی مطرح شده.آذرماه

ه خیلی پایبند ب چوندربارۀ این نقدها با بخشی مصاحبه کرده است، اما  97محمدولی مدعی است در شهریور 

برای دفاع  امروز صدایی که را د و نه پاسخ اسماعیل بخشیکناست، فقط نقدها را مطرح میاخالق خبرنگاری 

 ندارد.از خود 

 

 

 

 

 

شکل سیستماتیک ه بتپه جریانی درون هفت 97تا آذر  96از زمان اعتصاب آذر گوید که محمدولی درست می

 اعتصاباتسمت و سوی و به کلیت ایجاد مجمع نمایندگان و علیه  اسماعیل بخشیشخص به  نقدهایی را

رد مزورانه برخوتپه هشدار داده بود. اما در هفت« رادیکالیسم کارگری»بود و نسبت به ظهور کرده وارد  کارگری

؛ کندمعرفی  شو شنوندگانشود که این جریان را با اسم و امضا به مخاطب آن می حسابگرانۀ محمدولی مانعو 

 تپه.رضا رخشان و به طور کل جناح منشعب از سندیکای هفت کنیم:می آن را با نام معرفیما در عوض 

به »روایت کل ماجرای انشعاب درون سندیکا در  یم که چرابود هدر بخش دوم اشاره کرد خود نیست کهبی

جناح نقد سیاسی ، «تدریجه ب»در آخرین پرده از روایت  هدف آن بوده که ؛شودمسکوت گذاشته می« تدریج

 بازگو شود. «تدریجبه» سندیکا این بار از زبان راوی منشعب از

کارگران  یبه بازداشتش از طرف برخ یمنته کسالیدر طول اعتراضات  یبخش یاسیعملکرد س»  

 ینقدها مصاحبه کردم. هرچند بخش نیا ۀدربار یبا بخش 97 وریداشته، در شهر یمنتقدان یو فعاالن کارگر

ن اما اآل باشد،داشته  یمشکل کنمین هم فکر نمها را داده بود و اآلمصاحبه نیانتشار ا ۀدر آن زمان اجاز

 35-36 و ساعت 1 – 6پادکست  «کنمیخاطر باز بودن پرونده، فقط به نقدها اشاره مهب 98 بهشتیدر ارد

 قهدقی
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که محمدولی مرجع این نقدها را اینحال  البته هر کسی حق دارد هر نقدی به هر فرد یا جریانی بکند، با این

امتناع محمدولی از اسم بردن مرجع  ، جای نقد دارد.بردرا نمی ی از آناما اسم کندمعرفی میدرون هفت تپه 

شکنی رضارخشان و شهرگی او به اعتصاب مطرود بودنست. چون میزان امحصول حسابگری به زعم ما نقد، 

داند که با اسم و محمدولی می 30روشن استتپه هفتاش برای عام و خاص بدنۀ کارگری و خط ضدکارگری

  .دادخواهد ها را به تمامی به فنا اعتبار این نقد اساس بردن از او

« خط قرمزها»معتقد است که اشتباه مهلک بخشی آن بود که وارد حوزۀ  محمدولی اما برسیم به اصل نقد.

 «، کار، آزادینان»شده بود )به زعم او مسائل سیاسی(. مصداق این خط قرمزها برای محمدولی سخن گفتن از 

« کارگرانادارۀ کارخانه به دست »کند که اتفاقاً شعار محمدولی البته اشاره نمی است.« ادارۀ شورایی کارخانه»و 

یک  از زبان 96 اوایل زمستانو  یک کارگر عرب سویاز  96آذر  اولین بار نه از زبان اسماعیل بخشی، بلکه

در روایت  که یحقیقتبنابراین . 31مطرح کرد 96دی ر جریان اعتصاب و سپس بخشی د بیرون آمد زن سخنران

هرگز از بیرون دیکته نشده بود بلکه  «رگریادارۀ کا» شعار کند اینست کهمحمدولی جایی برای بیان پیدا نمی

زند مآبی خود را هم کنار میماسک دموکرات حتی اینجا محمدولییده شده بود. ت کارگران زایاز دل خود مبارزا

تر کند خودش قبلاز این مسائل سخن بگوید. محمدولی فراموش می« حق نداشت»گوید بخشی و صراحتاً می

 کنند و نهخود کارگران تعیین میرا  ،نگویند یااذعان کرده بود اینکه نمایندگان از چه مسائلی سخن بگویند 

 !از بیرون کس دیگری هیچ

گوسفندانی فرض کرده که خود قوۀ تشخیص ندارند. اینکه صدها کارگر در تجمع اعتصاب  را کارگران ایشاناما 

 شانلوحیسادهو  فریبمحصول به زعم محمدولی، « ادارۀ شورایی، آزادی: نان، کار»فریاد زدند  97آبان و آذر

دقیقاً محمدولی با کارگران نه از سر اتفاق که  بانۀآمگرایانه و قیمبرخورد نخبهاین  شان.بوده و نه قوۀ تشخیص

تمام جریانات سیاسی مختار هستند  شرایط غیراستبدادی متعارف دراوست.  و طبقاتی محصول مواضع سیاسی
                                                           

 دادند.« ننگت باد»و « مرگ بر رضا رخشان»گواهش اینکه در جریان اعتصاب آذرماه کارگران شعار   30
https://youtu.be/iCfR9cum1pM 

ای که بین کارگران بود، این شعار را تقویت زمزمهراستای هم تصور کلی و مبهمی از ایدۀ مدیریت کارگری داشت و در  بخشیخودِ در ابتدا   31
گیریم. در پروسۀ مبارزه اما این اداره را به دست می تا زمان آمدن مدیران الیقنشینیم و مدیریت می کرد که در دفتراز آن می مطرح و صحبت

برای خود ایده خصوص با تجربۀ عملی تشکیل مجمع نمایندگان و پا گذاشتن به حوزۀ کنترل کارگری به؛ تر شد و قوام گرفتپخته ذهن او درایده 
کردند، ولو هنوز اکثریت به این ارتباط برقرار و آن را لمس می« ادارۀ شورایی»با ایدۀ  کامالً کارگران 97در مقطع آذر تر شد. ملموسکارگران 

یت اکثر شعارسازی و بازگشت به دولت . به همین خاطر هنوز مطالبۀ لغو خصوصیاین ایده را عملی کنندتوانند میواقعاً خودباوری نرسیده بودند که 
از ذهنیت کارگران حرکت نکرد و چون احتمال زیاد . اسماعیل بخشی هیچگاه با فاصله یشان گذاشترا جلو« شورایی ۀادار» ماند ولی بخش پیشرو،

در صورت بازگشت مالکیت شرکت به کرد که حتی در این فاز نشود، تأکید می شورایی کارگرانادارۀ  به نفع تحقق ممکنستتوازن قوا داد می
 ماند.باقی ب زیر نظارت کارگرانتمام امور باید  هم لتدو
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ن به چه موضع اینکه کارگرا و معیار سیاسی کنند هایبا کارگران ارتباط بگیرند، کارگران را درگیر فعالیتآزادانه 

استبداد  دیدیم چطور)که  هاست. اما در دنیای محمدولیخود آن «بدیهی حق»ید بزنند سیاسی دست رد یا تأی

خوردۀ فریب بازیچه و همیشهکارگران  ،دهد(جلوه می تپهو خنثی در همۀ تحوالت هفت طبیعیرا فاکتوری 

طبقه )چه روایت نزدیکی به تفسیر  و خودشان قدرت تشخیص خوب از بد را ندارند شوندمینیروهای سیاسی 

  .طبقۀ کارگر(فعالیت از  حاکم

بهترین و مطمئناً اگر بخشی کرد.  « سوء استفاده»محمدولی مدعی است اسماعیل بخشی از تریبون کارگران 

، کردارتباط برقرار نمیو با آن  داشتنمی شقبول تپهفته داد که بدنۀ کارگریمیرا هم  ترین شعارهاییرادیکال

این  و مواضع سیاسی راوی در کتمان افعنماما ، شدزده نمی فریاد در اعتصاب در مقیاس وسیع ارهااین شع

اند صنفیاز نظر محمدولی « ایم گرسنهگرسنه»بگویند  ی کهتا جایکارگران به این اعتبار است.  حقیقت مسلم

« سیاسی»بیاندیشند  عملی برای رفع این گرسنگی )از جمله کنترل و مدیریت کارگری(و شعار اقدام و اگر به 

  اند.شده

 

 

 

 

 

 

 

 تپه او را بر آن داشت که علیه اسماعیل بخشی درهفت زمانی وحشت رضا رخشان از رادیکالیسم کارگریِ

رخشان به پخش کند. اعتراض  «مطالبات کارگران را منحرف نکنید»هایی با عنوان اعالمیه وسط اعتصاب

به استفاده کرده و  96برای دفاع از معترضان دی ماه بود که چرا اسماعیل بخشی از تریبون کارگران  این

آشغال تویی که مردم از بوی » که خطاب کرده بود پاسخ داده« آشغال»را که معترضان « تهران امام جمعۀ»

صدای اسماعیل بخشی بلکه از  شخصِ از حرفِنه  رخشانالبته وحشت «. تعفن تو جانشان به لبشان رسیده

کار از چند نظر اشتباه بود.  نیچپگرا را داد ا اناتیجر یاشهیکل یدر چند اعتراض، شعارها یبخش»  

در  ندهیگفتم که از اسمش معلومست قرارست چه کار کند. اعتماد کارگران به نما ینهاد صنف یدر معرف

 ندهیمان کیکه به  یکارگران ۀکه هم لیدل نیاست. به ا یمطالبات صنف ۀفقط در محدود ینهاد صنف

. پس آن شعارها از آن ستندین ندهیآن نما یاسیحرف بزند، هوادار آرمان س شانیدادند تا بجا بونیتر

هم بود!  ندگانیشعارها سوء استفاده از مجمع نما نیسوء استفاده از اعتماد کارگران بوده است. ا بونیتر

شعار  یکارگر بونینهاد حق نداشت از تر نیا یعنوان صداهعضو مجمع بود و ب 22از  یکیفقط  یبخش

 ( قهدقی 37 و ساعت 1 )– 6پادکست  «.بدهد یاسیس



 

30 

 

 www.KSazmandeh.wordpress.com کمیته عمل سازمانده کارگری  

 

اکنون محمدولی  به همین سیاق .داده بودند او سر این حرفید به نشانۀ تأی کارگران و سوتی بود که تشویق

در آن اعتصاب  «بخشی»از زبان  آیدخوش نمی ایشانسیاسی  به ذائقۀمعترض است که چرا شعارهایی که 

 !مایه اعتراض امثال اوست آنست که چرا کارگران این شعارها را دادند ولی در واقعیت آنچۀ، داده شده

 ۀمبارز دنینرس به ثمرتپه و شدن فضای هفتامنیتیآنست که  براو  .کنداکتفا نمیهم محمدولی به همین 

که  تپه است روایت رسمی حکومت از وقایع هفت دقیقاً را هم به گردن اسماعیل بخشی بیاندازد. این کارگران

انگار نه انگار  !معرفی شوداسماعیل بخشی  ، عامل بدبختی و فریب کارگران«طراحی سوخته»سعی شده در 

تر از این بسیار بسیار خشن هم عنوان لیدر کارگریهکه سرکوب کارگران تا پیش از ظهور اسماعیل بخشی ب

برخالف  (.96تپه در مرداد تن از کارگران هفت 70سازی برای تن و پرونده 20 تبازداش اشهوجود داشت )نمون

. است و توأم با احترام همدلیهمراه با نگاه امروز کارگران به اسماعیل بخشی  روایت مجعول محمدولی

بخشی در رهبری و جسارت هوشمندی  بهتپه را اخیر هفت ترین آنان نیز دستاوردهای یکسالۀغیرمنصف

 . دهدنسبت میاعتصابات 

 

 

 

 

 

 

 بلکه .نبود« شورایی کارخانه ادارۀ»از حساسیتِ خودِ برنامۀ  هرگز خواهد نشان دهد مشکلاینجا محمدولی می

دست به چیزی بزنند که قرارست یعنی کارگران بود! « شورایی کارخانه ادارۀ»برانگیز شعار حساسیت ،مشکل

موی سیاسی از  محمدولی برای بیرون کشیدنِوسواس  حتی از آوردن نامش هم باید هراس داشته باشند!

شورای »را با  «ادارۀ کارخانهبا کارکرد  ی کارگریشورا»آن که  خودشمکتبی ماستِ صنفی  شاید تنها در ذهن 

ها وگرنه ادارۀ کارگری قرار نیست از دل بند و تبصرۀ قانون باالیی معنا دهد. بتواندکند میارز هم« اسالمی

ین یپااز نبرد خالصه و  شغال کارخانه، بیرون راندن حراست و مدیران، اِاعتصاب تعرضیبیرون بیاید بلکه از دل 

 شود.یده مییزا

 یو چه نهاد کارگر یکارگر بدنۀ چه-تپه 7کارگران  یمواضع صنف یدر مقاطع یبخش یاسیرفتار س»  

 ییشورا ۀادار»کارگران، مثل  یاز مطالبات اصول یکرد. بعض فیرا در برابر دولت و کارفرما تضع -تپه 7

حداقل ابزار  ای وددنبال ش انهیو عملگرا یکامالً جد ز،یبرانگتیکمتر حساس یانیبا ب توانستیکه م «تپه7

شد. در واقع با  لیتبد یاسیس یبازگرداندن مجتمع به دولت بشود، به چند شعار تکرار یبرا یزنچانه

 1 )– 6پادکست  «.اثر شدند و سوختند. یمطالبات مهم ب نیا یبخش لیاسماع یتجربگیو ب یجانزدگیه

 (قهدقی 38 و ساعت
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قلیان بازداشت یده سپخاطر واکنش به بازداشت ه گوید که اگر اسماعیل بخشی بمحمدولی درجای دیگری می

چه کسی  اوالًتپه جلو ببرد. شدن هفتتا دولتیحتی توانست در جلسات شرکت کند و مذاکره را شد، مینمی

کارنامۀ حکومت نشان دستگیر نشود؟  در جریان آن اعتصابشد قرار بود گفته اگر او در آن ماجرا دستگیر نمی

 د. شوداده که هرگز منتظر بهانه نمی

ما برخالف آیا قصد ما آنست که بگوییم اسماعیل بخشی بری از اشتباه بود؟ آیا نقدی به او وارد نیست؟ خیر. 

نه به  خطاهایی هم داشته، یبخش اما اگر اسماعیل. میسازینم «سیقد» یاز رهبران کارگر برخی جریانات

یا حتی نه به این خاطر که برای  و سیاسی شده را رد کرده یمرز صنف به زعم محمدولی که بوده خاطر نیا

تپه )از جمله فعاالن کارگری گیری با فعاالن خارج از محیط هفتتپه اقدام به ارتباطتقویت موضع کارگران هفت

و دانشجویی و غیره( کرده. از سوی دیگر ماجرا هم نقدی اگر وارد است نه حتی به نفسِ دخالت جریانات چپ 

های دموکراتیک و آستانۀ است که زیاده از حد بر ظرفیت دخالتیو شیوۀ در جنبش کارگری، بلکه به سبک 

 آورند.ین مینی هزینۀ سرکوب را برای حکومت پایکنند و با سازماندهی علرژیم حساب بازمیتحمل این 

با دستگیری او از بین رفت، درحالیکه هرچند میراث اسماعیل بخشی کند تصور میثانیاً  محمدولی در اینجا 

اش شکست خورد و به عقب رفت، اما برای جنبش های فوریتپه از منظر اهداف و خواستهاعتراض هفت

، ارگران با یکدیگر از سراسر کشورسنت همبستگی ک احیای) جا گذاشت بهارتقا ای برای کلیتش پلهکارگری در 

 گری و غیره(.کنترل کارعملی تجربۀ آزاد کارگری به کارفرما،  انتخاباتتحمیل تجربۀ موفق 

با این  ؛است« رضا رخشان»نقدهای  خط به خط، محمدولیمطرح شده از سوی  «سیاسی»در واقع نقدهای 

خودش با منکر همدلی  و هم از همسویی رودمیمرجع این نقدها طفره از اذعان به  هم ،تفاوت که محمدولی

: مثالً جایی توضیح میدهد کندنمی انه عملهوشمند چندانهمدلی هم  . هرچند گاهی در این کتمان کردنآن

 کندبالفاصله اضافه میشرایط تأثیر داشته ولی  این و امثالهم هم البته در خلق حکومتکه برخوردهای سیاسی 

 .«32نبود یاشتباهات بخش یبرا یکاف لیدلاین  به نظر من»

مسبوق به با دست باز اش مواضع سیاسی و سپس بیانمرجع نقل قول  حذفاین شیوه از البته محمدولی در 

 زاتیتجه ای شهیبه ش «پوش هیکارگر چف» یاکه عده 96آذر  18اعتصاب  روایت انیمثالً در جر. سابقه است

البته چون »که  عهیشا نیا ۀمسئوالنیبا جلو انداختن بمحمدولی را کتک زدند،  یریمد ایزدند  بیآس شگاهیآزما
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 ،«33بوده باشند طلبییجدا یاسیس یهااز گروه است بود که ممکن ییشده بود، صحبتها دهیپوش یشانصورتها

به سوی کارگران  همیشه در اعتصاباتحکومت و کارفرما کارد که می شنوندهتخم همان اتهاماتی را در ذهن 

 اند.کرده پرتاب و آنان را متهم
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 گیری:نتیجه

ترین ترین و حساسطرفانه نیست. بلکه در کلیدیبی نگاریتاریخیک ، اشادعای راویبرخالف « به تدریج»

نگاری دارد، های اول این مجموعه بیشتر حالت وقایعشود. گرچه قسمتنقاطش، روایتی سیاسی و جهتدار می

های سازیاما با نزدیک شدن به مبحث اعتصاب آذرماه )که منجر به سرکوب و حبس اسماعیل بخشی، پرونده

ندگان و به یغما رفتن دستاوردهای مبارزاتی دو سال اخیر باالخص انحالل مجمع سنگین برای سایر نمای

های کند و مشاورهگذاری میکند، ارزشکند؛ بلکه او تحلیل مینمایندگان شد( راوی دیگر فقط نقل وقایع نمی

 دهد.خود را دربارۀ بایدها و نبایدهای مبارزۀ کارگران می

محمدولی  تیدر روارا « تپههفت کار یاسالم یشورا»از  شدهفیتحر یۀهفت زاودر قسمت اول این جزوه، 

 ایم:شرح داده

 یاسالم یمشاغل به وجود شورا یبندطبقه یاجرا کردنکذب مشروط  یادعا 

 کار یاسالم یشورا ازاتیو امت اراتیاخت ۀو جعل دربار فیتحر 

  کار یاسالم یشورا در برابر یبخش لیاسماعتحریف موضع 

 اکتور سرکوب از فرجام اعتصاب آذرحذف ف 

 یکارگر ۀبدن یبه عنوان خواست اصل یاسالم یشورا یایجازدن اح 

 اعتصاب» یجاه ب« کار یاسالم یشورا»قدرت  ۀدربار یافسانه پرداز» 

 ّیقانون»و  «مستقل»: نیاصرار بر جمع ضد» 

 ایم:تپه پرداختهفتشکاف اصلی روایت محمدولی دربارۀ سندیکای ه 3در قسمت دوم این جزوه، به 

 تپههفت یکایانشعاب در سند یواقع لیکتمان دال 

 یاسیس ونیسیاپوز کی ۀبه مثاب کایسند میترس 

 کارگراناز حق اظهار نظر  کنندۀاعطاکننده یا سلبدر مقام  یمحمدول 

ایم که شامل انتقادات او انگیزترین بخش روایت محمدولی پرداختهنهایتاً در سومین قسمت از جزوه به مناقشه

به »های این پردۀ آخر بدون حذف و تحریفشود. به کارنامۀ اسماعیل بخشی در جریان اعتصاب آذرماه می

 او در قسمت اول و دوم ممکن نبود:« تدریجِ
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 یبخش لیاسماع «یرصنفیغ» سمیکالیراد 

، حال آن که 34«صنفی»کند که هیچ موضع سیاسی خاصی ندارد جز موضع واقعیت آنست که راوی ادعا می

ی کنند، اتفاقاً خیلبودن میرا توجیهی برای حزب بادی« سیاسی نیستم»طلبانی که محمدولی برخالف فرصت

اش به ظرافت اخت او، مواضع سیاسی؛ در ورای صدای یکنوو بر سر مواضعش هم ایستاده« سیاسی است»هم 

پوشانیده شده، با اینحال در آخرین دقایق از این مجموعۀ چهار قسمتی، پرده را به « مواضع صنفی»در لفافۀ 

زند و حتی از موضع یک اش حرف میهای سیاسیزند و با صراحت بیشتری دربارۀ دیدگاهوضوح کنار می

 دهد.کنترل کردن جنبش کارگری مشاوره می به طبقۀ حاکم برای« پرستوطن»خیرخواه 

تواند به نتیجه برسد ظاهر های صنفی میاعتراضات به حقی که از راه»به زعم او دشمن )غرب( سعی دارد تا 

« نگاه راهبردی بلندمدتی به مسائل کارگری»، توصیه او آنست که حاکمیت باید «سیاسی و امنیتی بگیرد

یابی زرد )از جمله توصیه به لغو سدّ رد صالحیت در های تنفس از طریق تشکلروزنهداشته باشد، بازکردن 

داند که حال محمدولی نمی. با این35او به حکومت است« راهبردی»شورای اسالمی کار( یکی از راهکارهای 

ر همۀ دهد، چون خشم اجتماعی دهم در ساختار استبدادی جمهوری اسالمی جواب نمی« تشکلیابی زرد»حتی 

های های تنفس )ولو در قالب تشکلها چنان در جوش و خروش است که بازکردن کوچکترین روزنهزمینه

ست به انفجار دیگ بخار بیانجامد ممکن اهای کارگر را درگیر کنند( به جای سوپاپ اطمینان زردی که توده

همین اساس  ت حاکمیت شود. برو بالقوه و با سرعت باعث از کنترل خارج شدن اوضاع جنبش کارگری از دس

زرد تبدیل شود و « مستقل»مطلوب محمدولی نتوانست به یک تشکلِ « شورای اسالمی مستقلِ»است که 

داد به چنان صالبتی باالی تپه را به دست بگیرد. چون از همان ابتدا چماق استبافسار اعتصاب کارگران هفت

بین تپه زیر ذرهکرد. اینجاست که امروز هفتگان سلب میاز نمایند هم را« حق انصراف» حتی که سرشان بود

     سور زده است.شود که به دوران ریاست افشار ادارۀ اطالعات و دادستانی شوش در چنان اختناقی اداره می

 تپه از چند حیث حائز اهمیت بود:برای ما نقد روایت صوتی اسماعیل محمدولی از هفت

است، این تاریخ  90های زرین جنبش کارگری ایران در دهۀ تپه جزو برگهفتسال اخیر  2اول آنکه تجربۀ  

بنابراین ضروری است  خط به خط درس مبارزۀ طبقاتی دارد؛ -پیروزی و شکستش-با تمام فراز و فرودهایش

نویسند. کارگران سفانه اما تاریخ را همیشه فاتحانش میهای بعد منتقل شود. متأرگران نسلثبت و به کا
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افتند و ندرتاً مجال های زندان میای که قاعدتاً باید راویان اصلی چنین تاریخی باشند پشت میلهازماندهس

ها روایت پیدا کرد و ای شد که دهتپه آیینۀ شکستههفت 97آذرماه یابند. از میتکمیل این مسئولیت را 

 های زندان است،اسماعیل بخشی پشت میلهنگاری آن خود بدل به میدان یک نبرد سیاسی شد. امروز که تاریخ

اش نداشته باشد، برای آزادی ونیتاسیو آژ ونیآکسبرگزاری از  شیب اهمیتی اگر مبارزاتی او، راثیمدفاع از 

  نخواهد داشت.کمتر هم 

دار در جنبش کارگری نکتۀ آخر و مهمتر آنکه محمدولی نه یک فرد که نمایندۀ یک جریان سیاسی عمیقاً ریشه

اش( است؛ جریانی که رسالتش تفکیک مصنوعی میان مبارزۀ اقتصادی و سیاسی المللیحتی در سطح بین)

تواند بدون کتمان کردن ردپای عمیق سیاست در اقتصاد سیاسی را نمیرسالت کارگران است؛ و البته این 

 تنیدگی این دو انجام دهد. )بخوانید در استثمار کارگران( و درهم

ظاهر دموکرات، قانونمند و حامی کارگر است، اما آستانۀ واقعی تحملش را در یک اعتصاب  این جریان در

زند و از پرتاب اتهامات سنگینی مآبی را کنار میتعرضی کارگری باید سنجید. آنجاست که ماسک دموکرات

  دارد.ابا ن« شیشه بشکنند»یا « مدیران را کتک بزنند»هم رو به کارگرانی که « طلبتجزیه»مثل 

هم باید در « قوانین ناعادالنه»در جهان ذهنی آنها اعتراض به است. « خط قرمز»قانون برای این جریان 

 باشد.« قوانین ناعادالنۀ حاکم»چهارچوب 

نظرانۀ خودش را منافع عام جا اصوالً طبقۀ حاکم، نه فقط در ایران که در کل دنیا، چون منافع محدود و تنگ 

زند، بنابراین قانون را هم نمایندۀ منافع همگان معرفی میکند. اما خودش هر زمان به نفعش نباشد همان می

د. اگر هم زیرِ فشارِ از پایین، قانونِ دست و دهگذارد یا با یک چرخش قلم تغییرش میقانون را هم زیر پا می

گیرد. بنابراین دهد و با دست دیگر در اولین فرصت پس میپاگیری به او تحمیل شود، با یک دست امتیاز می

در یک کالم قوانین موجود یعنی انعکاس تضاد منافع و کشمکش دائمی دو اردوی کار و سرمایه. اما درک 

به نفع  که تغییر قانونچیزیست فراطبقاتی. او قادر نیست درک کند « قانون»از تخیلی و وارونۀ محمدولی 

چیزیست که اسماعیل  ست و نه برعکس. اینا از پائین ممکن« زور»در گام اول هم همیشه با نیروی  کارگران

« بردگی»، قانون «قانون کار»بخشی آن را عمیقاً درک میکرد و از همین رو به کارگران میگفت که چون این 

 است، نباید در برابرش کرنش کرد.

 9۸ ریت - یکارگر کمیته عمل سازمانده

 


