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ايرن برار جرنبش كرارگرري ايرران برا نربرد هرفت ترپه در بررابرر فرلكرت و فرشار و فرريربكاري سررمرايره داري عررض انردام كررد.
بيش از 1500نفر كه در واقع زبان حال 4000كارگر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه بودند ،مبارزه اي مستمر و بي
ترزلرزل را بره مردت 10روز پريش برردنرد  .خرواسرته هراي ايرن مربارزه ،بري ابرهام و مرشخص و فروري برود .اعرتصابري كره
عرمدترا برا مرطالربه پررداخرت فروري دسرتمزدهراي مرعوقره آغراز شرده برود بره درسرتي برا خرواسرت برركرناري مرديرريرت كرارخرانره
دنربال شرد .و سررانرجام در نرقطه اوج خرود ،انرحللش شروراي اسرلمري و حرق ايرجاد سرنديركا بره عرنوان ترشكل مسرتقل
كرارگرران را پريش گرذاشرت  .در مرقابرل ،كرارفررمرايران دولرتي برازي هرميشگي وعرده و فرريرب از يركسو و تهرديرد و فرشار از
سوي ديگر را به راه انداختند .ولري ايرن برار ،هريچكس فرريرب نرخورد .هريچكس عرقب ننشسرت .آخرر ،ايرن كره برار اول نربود.
گروش كرارگرران هرفت ترپه ديرگر از وعرده هرا پرر شرده برود .در عررض چرنديرن مراه گرذشرته ،آنران برارهرا و بره شركل هراي
مرختلف دسرت بره اعرتصاب و اعرتراض زده برودنرد  .اگرر هرم نرگرانري و تررسري از سرركروب و زنردان و شركنجه در دل
كارگران وجود داشت در برابر هيولي گرسنگي و فقر ،پا به فرار گذاشت و رنگ باخت.
نوبرد هوفت توپه ،يوك موبارزه اقوتصادي بوود كوه بوه نواگوزيور بوا سویاسوت گوره خوورد .دو نویرو بواعوث ايون امور شودنود :اول ،خوود حوكوموت.
دوم ،خوود كوارگوران  .آنوجا كوه قودرت سویاسوي حواكوم ،كوارفورموا و عوامول مسوتقیم اسوتثمار و فوشار اقوتصادي بواشود ،هور موبارزه اقوتصادي
رنوگ و بووي سویاسوي بوه خوود موي گویرد .آنوجا كوه نویروي انوتظاموي و واحودهواي ضود شوورش بواتووم هوايوشان را بوه دسوتور حوكوموت
بویرون موي كوشند و بور سور كوارگوران موي كووبوند ،در واقوع نوقش توعیین كوننده سویاسوت و قوانوون حواكوم را بوه آنوان گووشوزد موي كونند .آنوجا
كوه كوارگوران بوراي جولب نوظر و حومايوت موردم و مووثورتور كوردن موبارزه اقوتصادي خوود پوا را از صوحن كوارخوانوه بویرون موي گوذارنود و
به خیابان هاي شهر مي روند ،با سیاست طرف مي شوند.
تبديل نمايش رژيم به نمايش مبارزاتي کارگران
اعوتصاب و راهوپیمايوي كوارگوران نویشكر هوفت توپه در آسوتانوه"روز قودس "انوجام گورفوت .بورگوزاري موراسوم ايون روز هومیشه از نوظر
سویاسوي بوراي جومهوري اسولموي اهومیت زيوادي داشوته اسوت .توبلیغات رژيوم در ايون جهوت اسوت كوه كول مولت يوا اموت اسولموي در ايون
روز زيور پورچوم حوكوموت متحود موي شوونود و بوه خویابوان موي آيوند .بونابورايون كوارگوران هوفت توپه بوا ايون سووال روبورو بوودنود كوه در ايون
شورايوط سویاسوي چوه بوايود بوكنند؟ آيوا بوايود موبارزه خوود را بوه مویان موردم بوبرنود؟ يوا بوايود در موقابول توبلیغات و فوشار حوكوموت كووتواه بویايوند و
مووقوتا سوكوت كونند توا سویاسوتش را پویش بوبرد؟ آنوان موي دانسوتند كوه رژيوم در ايون موناسوبت ،حوساسویت بیشوتري از خوود نوشان موي دهود و
احوتمال هوزيونه سونگین توري را بوه كوارگوران اعوتصابوي تحومیل موي كوند .كوارگوران هوفت توپه بوه درسوتي توصمیم گورفوتند موبارزه خوود را
شودت بوخشند و خوواسوته هوايوشان را بوا صودايوي بولندتور و در فوضايوي بوازتور فوريواد كونند .اگور چوه محورك اولویه آنوان ،خوواسوته هواي اسواسوا
اقوتصادي بوود و موبارزه آنوان يوك موبارزه خوودانوگیخته ،اموا توصمیم بوه كوشانودن موبارزه بوه مویان موردم عومل بوه يوك اقودام سویاسوي در
برابر سیاست جمهوري اسلمي تبديل شد.
خواستهاي کارگران و روش هاي مبارزاتي جسورانه

بودون شوك هومه خوواسوته هواي موبارزه هوفت توپه موحقانوه و بوه جواي خوود موهم بوودنود ،اموا در ايون مویان دو خوواسوته وجوود دارد كوه تواثویر
موانودگوارتوري بور جواي خوواهود گوذاشوت  .ايون تواثویر را نوه فوقط در حوركوت موبارزاتوي كوارگوران هوفت توپه بولكه فوراتور از آن ،در اعوتصابوات
و موبارزات موهم ديوگري كوه از ايون پوس در شهورهواي موختلف اتوفاق بویفتد خوواهویم ديود .انوحلل شووراي اسولموي و حوق توشكل كوارگوري
مسوتقل از دولوت  .نوفي توشكل هواي فورموايشوي و ضود كوارگوري پویام موهمي بوراي كوارگوران هومه واحودهواي بوزرگ در بور دارد .طورح ايون
دو خوواسوته در كونار هوم ،تووجوه كوارگوران را عولیه بخشوي از ابوزار كونترل و سوركووب دولوتي در موحیط كوار موتمركوز موي كوند و زموینه
سواز اتوحاد و توشكل بیشوتر كوارگوران در موبارزات حوق طولبانوه موي شوود .بوي تورديود شوكل هواي موختلف موقاوموت و اعوتراض كوارگوران
هوفت توپه موحقانوه و شوايسوته پشوتیبانوي بوودنود ،اموا در ايون مویان خوروج از محودوده كوارخوانوه و كوشانودن موبارزه بوه شهور از اهومیت
بیشوتري بورخووردار اسوت .سوراسویمگی حوكوموت در موقابول ايون اقودام و تولشوهايوي كوه بوراي جولوگویري از آن انوجام داد ،گوواهوي بور
اهومیت و مووثور بوودن ايون روش موبارزاتوي اسوت  .بوا ايون كوار ،شوعار"كوارگور هوفت توپه ايوم ،گورسونه ايوم گورسونه ايوم "را نوه فوقط هومه
موردم شونیدنود بولكه در جوانوشان نشسوت .كوارگوران ايون شوعار را بوه مویان هومدردان بوردنود .در موحیطي كوه بوخش بوزرگوي از موردموش بوه
واقوع گورفوتار فوقر و گورسونگي انود ،جولب هومدلوي و پشوتیبانوي و اتوحاد دشووار نیسوت .حورف دل كوارگوران هوفت توپه را هوم دوره گورد
شوش مي فهمد ،هم بیكار دزفول ،هم زحمتكش عرب اهواز.
پیگیري در مبارزه و عقب نشاندن ِ
رژيم
موبارزه هوفت توپه از نوظر مویزان رزموندگوي و درجوه هووشویاري و پویگیري شوركوت كونندگوانوش ،بورجسوته و چوشمگیر بوود .ايون اسواسوا يوك
موبارزه خوودانوگیخته تووده اي بوود اموا در بوطن خوود ،ارتوقا آگواهوي سونديوكايوي بخشوي از طوبقه كوارگور را بوه نومايوش موي گوذاشوت.
موبارزات پویاپوي در كشوت و صونعت هوفت توپه ،آگواهوي نسوبت بوه نوتايوج و دسوتاوردهواي ديوگر موبارزات كوارگوري در نوقاط موختلف
كوشور ،آشونا بوودن بوا شویوه هواي سوركووب و تواكوتیك هواي رژيوم و موديوريوت كوارخوانوه ،جومعیت موتمركوز كوارگوري و هوم شوكل بوودن كوار
كوارگوران ،بووموي بوودن اكوثريوت آنوان و پویونود نوزديوكشان بوا شهورهواي موجاور ،عووامولي بوودنود كوه بور پویگیري و تواثویر موبارزه هوفت توپه
افوزودنود و صوفوف موبارزان هوفت توپه را متحودتور و گسوترده تور كوردنود .آنوان بوه تجوربوه موي دانسوتند كوه موزدوران موديوريوت و حوكوموت،
در درجوه اول موي كووشوند فوعالن اصولي و رهوبران عوملي ايون موبارزه را شوناسوايوي كونند توا در فورصوتي موناسوب ،آنوان را بوا تهوديود و
سوركووب و يوا فوريوب و توطمیع خونثي كونند و از صوحنه بویرون بورانوند .كوارگوران هوفت توپه بوا هووشویاري بوه خوبرچوینانوي كوه بوه نوقش
خبورنگوار بهو میوان آناون آمدوه بوودندو و سرواغ كسوانيو را ميو گروفتوند كهو باو رساونهو هاوي غیور حكوومتوي مصواحبوه كروده اندو ،جوواب سرو باول
دادنود .آنوان بور توصمیم گویري جومعي و اعولم خوواسوته هوا بوه شوكل دسوتجمعي توكیه كوردنود و كومتر بوه رو كوردن و شوناسوانودن نومايوندگوان
و رهبران رسمي پرداختند.
بوا ايون كویفیت و خوصوصویات بوود كوه موبارزه هوفت توپه مووفوق شود بخشوي از خوواسوته هواي كوارگوران در زموینه پورداخوت دسوتمزدهواي
موعوقوه و توغییرات در موديوريوت كوارخوانوه را عوملي كوند .اموا ايون بوه موعني عوقب نشویني دائومي و يوا تسولیم حوكوموت و كوارفورموايوان دولوتي
در بورابور كوارگوران هوفت توپه نیسوت .تورفوندهوا و تووطوئه هوا در جوريوان اسوت  .بورنواموه هواي اصول 44و خوصوصوي كوردن كوارخوانوه و
توعديول نویروي كوار در كومین اسوت  .موقاموات دولوت آشوكارا اعولم كورده انود كوه طوي سوه سوال آيونده ،طورح كواهوش 2000نوفر از4500
كوارگور ايون واحود توولویدي را عوملي خوواهوند كورد .بونابورايون موقاوموت و موبارزه بوه نواگوزيور در هوفت توپه اداموه خوواهود يوافوت .درس هوا و
دستاوردهاي مبارزه مهر ماه 1386بدون شك پشتوانه و نقطه شروعي براي مبارزه آتي خواهد بود.
ضرورت پیوند جنبش خودانگیخته کارگري با برنامه انقلب
نوبرد هوفت توپه بوار ديوگر بوه كومونیسوتها و هومه موبارزان آگواه مودافوع طوبقه كوارگور ،ظورفویت هواي جونبش خوود انوگیخته كوارگوري ،درجوات
رشود و ارتوقا وحودت تووده كوارگوران در ايون نووع موبارزات ،و شوكل گورفوتن و بوه مویدان آمودن شومار بیشوتري از رهوبران عوملي و
موبارزان صوف اول را نوشان داد  .ايون نوبرد جوسورانوه در مویان طویف گسوترده اي كوه بوا عونوان چوپ موشخص موي شوود ،شوور و هویجان

زيوادي ايوجاد كورد .هومه از ضورورت حومايوت از كوارگوران هوفت توپه و هومراهوي بوا ايون موبارزه گوفتند .آنچوه كموتر گفوته شدو ،ياو اصل
گفته نشد ،خصلت كماكان خودبخودي اين مبارزه ،كمبودها و نقاط ضعف اين نبرد مشخص ،و محدوديت هاي ناگزير هر مبارزه
خوودانوگیخته كوارگوري اسوت  .و ايون بوي تووجهوي ،نوه نوشانوه ضوعف و يوا"توقصیر "كوارگوران هوفت توپه كوه بوازتواب گورايوش هواي نوادرسوت
موجود در میان نیروهاي آگاه است.
آنوچه از هوفت توپه بوايود بوه گووش كومونیسوتها و چوپ هوا بورسود ،فوريواد نویاز عواجول بوه دگورگوونوي انوقلبوي جواموعه اسوت .فوريواد پوختگي
اوضواع و آموادگوي عویني بودنوه طوبقه كوارگور)و نوه فوقط كوارگوران پیشورو (بوراي قوبول نوقشه و بورنواموه يوك انوقلب اجوتماعوي و تولش
بوراي بوه اجورا گوذاشوتن آن اسوت .آنوچه نوبرد هوفت توپه و هوفت توپه هواي فوردا طولب موي كوند ،توقديوس نیسوت .آرموان سواخوتن از آنوچه در
هوفت توپه انوجام شود ،يوا آنوچه بوه شوكل موبارزات خوودانوگیخته رزمونده جوريوان موي يوابود نیسوت .ايون روزهوا موي بوینیم كوه هوفت توپه را شواهود
موي گویرنود توا يوك مسویر"مقدر "و از پویش موعین شوده را بوراي جونبش كوارگوري تورسویم كونند :از خواتوون آبواد بوه اعوتصاب شوركوت واحود.
از سنديكاي شركت واحد به مجمع عمومي هفت تپه .و لبد از اينجا به سوسیالیسم!
فوعالين کمونيسوت بوايود موبارزان هوفت توپه و فوعالن اصولي ايون اعوتصاب را بوه ضورورت ايوجاد هسوته هواي موخفي رهوبري كوننده
فورا بوخوانوند؛ كوارگوران پیشورو را بوه ضورورت آشونايوي و فوراگورفوتن عولم رهوايوي طوبقه كوارگور يوعني كومونویسم دعووت كونند و ضورورت
آشونايوي و موطالوعه آثوار و اسوناد نویروهواي انوقلبوي و كومونیسوت موختلف و تولش بوراي فوهم و توشخیص راه هوا و بورنواموه هواي گوونواگوون
طوبقاتوي ،و بورقوراري ارتوباط بوا نویروهواي موتشكلي كوه بوا آنوها احوساس موشاركوت فوكري و سویاسوي موي كونند را بوه آنوان گووشوزد كونند؛ بوا
صوراحوت بوه کارگوران بوگويوند كوه بوراي حوفظ دسوتاوردهواي موبارزه ،بوراي جولوگویري از دسوت انودازيوهاي مجودد طوبقه سورموايوه دار و
دولوت سورموايوه دار بوه مونافوع طوبقه كوارگور و تووده هواي سوتمديوده ،بوراي رهوايوي قوطعي از ايون شورايوط و موناسوبات نوكبت بوار و
اسوتثمارگورانوه ،طوبقه کارگور نویاز بوه حوزب انوقلبوي رهوبري كوننده خوود ،بوه ارتوش انوقلبوي خوود ،بوه نوقشه و اسوتراتوژي انوقلبوي و جونگي
خوود دارد  .و اگور آگواهوانوه بوراي دسوتیابوي بوه ايونها تولش نوكنیم ،نوتیجه فوداكواريوها و پیشوروي هواي نوبرد هوفت توپه و هوزاران نوبرد
كوارگوري و غویر کارگوري ديوگر)زنوان ،دانوشجويوان ،دهوقانوان و مولل توحت سوتم (بوه بواد خوواهود رفوت .بوعلوه ،بوطور عواجول لزم اسوت
کارگوران درگویر در موبارزات هوفت توپه)و واحودهواي بوزرگ توولویدي (طورح يک توشكل رزمونده و دموكراتویك کارگوري را پویش
بوگذارنود؛ تشکلي که کارگوران بوخش هواي موختلف اقوتصادي بوتوانوند بوحول آن بوراي توحقق خوواسوته هواي اقوتصادي و سویاسوي موشخص
متحود شوونود و بوه عونوان يوك نویروي مووثور اجوتماعوي بوه مویدان آيوند  .در ايون مویان الوگوي"سونديوكاي كوارگوران پوروژه اي آبوادان "در
سوال 1358را بوايود بوه کارگوران پیشورو يوادآوري کرد زيورا درس هواي موثبت زيوادي بوراي موبارزات اموروز ،موي تووان از آن
آموخت.
اموروز عوزم و فوداكواري كوارگوران اعوتصابوي هوفت توپه و هوفت توپه هواي گوذشوته و آيونده ،رسواتور از هور زموان بوه هومه نویروهوا و عوناصور
آگاه انقلبي نهیب مي زند كه :وقت تنگ است؛ انقلب را دريابیم

