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 بندیصف به که اراک آذرآب و هپکو کارگران شهریورماه اعتراضات

 اورد،نی دوام بیشتر روز دو کشید، هم پلیس با خیابانی خورد و زد و

 به را نفس به اعتماد از سطحی چنان کوتاه مدت همین در منتها

 رکوبس جو سال چند و چندین با معادل که کرد تزریق کارگری جنبش

 درو و ویژه یگان اعزام. کرد خنثی را کارگری جنبش وقفۀبی ارعاب و

 ای کارخانه محوطۀ در آوراشک گاز و باتوم با معترض کارگران کردن

 خونین و کبود صورت و سر و شکسته پای و دست هایصحنه آن

 جمهوری داریسرمایه سیستم در نادری تصاویر البته کارگران،

 یستریکه خشونت از سطحی چنین وقتی منتها. نیستند ایران اسالمی

 شش اختپرد یعنی افتاده، پا پیش و  ساده خیلی مطالبۀ یک مقابل در

 هراس که کندمی روشن شود،می گرفته کار به معوقه حقوق ماه

 که ستا پشتش نیروی از بلکه نیست، مطالبه این خودِ از داریسرمایه

 ارگرک وقتی! کارگری جنبش یعنی شود؛ خارج کنترل از است ممکن

 ارگرک وقتی ببندد، دقایقی برای را اراک آهنراه که شودمی وادار هپکو

 دقایقی برای را اراکتهران کمربندی جادۀ که شودمی وادار آذرآب

 نینچ بالقوۀ اندازچشم که فهمدمی خوب بسیار داریسرمایه ببندد،

 ارگرانک مشترک اعتراضات. است خودش کردنِ پاکله پرهیبتی جنبشِ

 شروع شهریور قمع و قلع از قبل روز بیست تقریباً اراک، آذرآبِ و هپکو

 ۀمبارز فشردۀ درس کالس یک تنهایی به روزش یک هر و بود شده

 و یرز از باید. جورید را اعتراضات این وجب به وجب باید. بود طبقاتی

 و دقت نهایت با را تجاربش همۀ باید. کرد استخراج درس بمش

 هک دهندنمی رخ روز هر وسعت این با اعتراضاتی. کرد فرموله وسواس

 دونب تجربیاتی چنین. بروند بین از ساده خیلی هایشدرس بگذاریم

 کمی یلیخ فاصلۀ به. بروند هرز به بگذاریم که آیندنمی بدست هزینه

 بازداشت از ایگریخته و جسته اخبار سری یک اعتراضات، این از

 کارخانه دو هر مزدی معوقات از مبلغی پرداخت و آذرآب مدیرعامل

 عطاریان بازداشت با پیش، سال اواخر روش همین عین. شد منتشر

 تصور کارخانه همین مزدی معوقات از مبلغی پرداخت و( هپکو مالک)

 رکتش یک که شد اعالم هم بعد. بشود آرام موقتاً اعتراضات تا گرفت

 هک درحالیست این. استشده هپکو جدید مالکِ هیدرواطلس اسم به

 عدب شود؛می تکرار کارخانه دو هر برای دارد مجدداً داستان همین عین

 دوباره و برنیامده مطالبات پرداخت پس از هم جدید مالک کهاین از

 فرمانداری جلوی شاناعتراضات امسال آبان و مهر در هپکو کارگران

 زمزمۀ هم بار این. گرفتند کارخانه به را مالک ورود جلوی حتی و بردند

 هب جدید مالک یک به کارخانه این بارۀسه بلکه نه دوباره واگذاری

 ینا از فراتر آذرآب و هپکو مثل هاییبحران درحالیکه. رسدمی گوش

 هم پشتِ تعطیلی و ورشکستگی. رودمی دارسرمایه فردِ آن یا

 نیست، نوظهور نیست، جدید البته که است فرآیندی نتیجۀ ها،کارخانه

 بیشتر هرچه. استگرفته شدت گذشته هایسال طی صرفاً بلکه

 واقعی بخش در گذاریسرمایه از دارسرمایه طبقۀ فاصلۀ گذردمی

 با کردن قمار سمتِ به عوض در و شودمی بیشتر هم اقتصاد

 از که سودی الحاصطبه چون کند؛می چرخش مالی هایدارائی

 سودِ زا ترالوصولسهل خیلی آید،می بدست مالی شگردهای و عملیات

 نظربه مالیه و بیمه بورس، بانک، از اعم مالی بخش در. است تولید

! زایدمی پول پول، گویی آورد؛ دستبه پول شودمی پول از که رسدمی

 شبخ از ثروت مالی، ترفندهای این با واقعیت در. است توهم این اما

 فرآیند نای. کندمی پیدا انتقال غیرمولد بخش به و شودمی مکیده مولد

 به وزنش و رفته پیش اقتصاد، واقعی بخش رمق از بیش خیلی انگلی

 کارخانجات سایر و آذرآب هپکو، دربارۀ 
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 و عطیلیت پشتِ تعطیلی امر این نتیجۀ. کندمی سنگینی بخش این

 هایطرح انواع با! استآورده بار به را ایفله بیکارسازی

 و عمومی منابع کتابِ و حساببی هایواگذاری و سازیخصوصی

 انِدارسرمایه دولتی،شبه و خصوصی بخش داریسرمایه به دولتی

 سهامدار و مدیرعامل و مالک به تبدیل که بودند زیادی درشتدانه

 امسه مثالً که است گونههمین. شدند صنعتی مختلف هایمجموعه

 قهار بازِبورس یک به کارگرانش از یکی لِقو به زنجان ترانسفویایران

 و کالش دارسرمایه یک به اراک هپکوی سهامِ و شودمی واگذار

 تربلق که داریسرمایه به بها تریننازل به زنجان نباتیروغن مجموعۀ

 تعطیلی به کارخانه همین مثل را تولیدی واحد هجده الی شانزده

 المللینبی سطح در دقیقاً شودمی را حرکت همین با مشابه. بود کشانده

 شش در هپکو ناخالص سود است، دست در که آماری طبق. دید هم

 وقتی اما بوده، تومان میلیون ۵۰۲ ناچیز مبلغ امسال اول ماه

 و شفرو» هایهزینه بینیممی کنیممی بررسی را شرکت هایحساب

 شامل این و) شده تومان میلیارد ۷.۳ سرجمع هم با «عمومی و اداری

 و کارخانه مصروفات و انبارداری و گاز و برق و آب هایهزینه همۀ

 هک بینیممی دیگر طرف از اما(. هست هم کارگران دستمزدهای البته

 رعف و اصل بازپرداخت یعنی کارخانه، مالی هایهزینه به مربوط رقم

 غیره، و دیرکرد و تأخیر خسارت و باالیش بهرۀ و بانک به هاوام

 شودمی مطرح اینجا فوراً که سوالی! بوده تومان میلیارد ۵۰.۲ سرجمع

 باال آنقدر ورشکسته کارخانۀ یک از هابانک سهم باید چرا که آنست

 هاستماه و میچرخانند را تولیدش چرخ که کارگرانی سهم اما باشد

 اندک؟ انقدر اندنگرفته را دستمزدشان

 

 شود مشخص باید شود؛می تکرار هم آذرآب مورد در داستان همین

 سما به هدفی چه با شرایطی، چه با شده، گرفته کجا از هاوام این که

 طالبۀم باید که اینجاست شده؟ چیزی چه صرفِ شده، گرفته کارخانه

. ردک مطرح را کارگران دائمی نظارت زیر «حسابرسی دفاتر بازکردن»

 و میل و حیف و رشوه باالی حجم که است حالت این در فقط

 و شوییپول و مخفی هایوام و مدیران پاداش و سازیحساب

 از هگذشت. شودمی برمال هاسیاهی همۀ خالصه و صوری ورشکستگی

 ای حقیقی فردِ آن یا این به هاییکارخانه چنین سهام باید چرا این

 نگلیا دارِسرمایه فرد بهمان یا فالن به باید چرا شد؟می واگذار حقوقی

 هاکارخانه این سهام بلوک کارگران؟ خودِ نه و شدمی واگذار

 .بگیرد قرار پرسنلش و کارگران خودِ اختیار در توانستمی

 از بعد کارخانه این که حال و نداد رخ اتفاق این که حال اما

 ورشکستگی ورطۀ به سخت بدهی، و زیان کلی با سازیخصوصی

 سپس و سازیخصوصی لغو مطالبۀ باید که اینجاست افتاده،

 یدِق با و مالکین به غرامت پرداختِ ایذره بدون «کارخانه سازیملی»

 .شود مطرح کارگران خودِ دموکراتیکِ نظارتِ و کنترل

 انباشتۀ هایبدهی کل که بینیممی کنیممی بررسی را هاحساب وقتی

 است، تومان میلیارد ۷۵۳ مبلغ سرجمع امسال شهریور تا هپکو کارخانۀ

 مسئول کارگران نظارت زیر بخواهد دولت اگر که درحالیست این

 و اردند مالی فشار کوچکترین برایش شود، هابدهی و هازیان پرداخت

 بودجۀ ارقام به کوتاهی نگاه است کافی فقط موضوع این اثبات برای

 مجموع با را آن و بندازیم گذشته سال یک مذهبی موسسات

 سادگی هب دولت چطور که بشود ثابت تا کنیم مقایسه هپکو هایبدهی

 منافع خاطرِ به ولی دارد، کاری چنین برای کافی منابع خوردن آبِ

 از لمق یک همین اتکای به! زندمی سرباز آن تخصیص از حاکم طبقۀ

 مطالبۀ از نباید کارگران که است بودجه کتابِ و حساب هایواقعیت

 عمل رد البته. بیایند کوتاه خودشان مستقیمِ نظارت تحتِ سازیملی

 ویر بر مطالبه این شعارِ نوشتنِ با صرفاً نه ایمطالبه چنین پیگیری

 هب در کارگران خودِ مستقیم اقدامِ با هرچیز از بیش که بَنر و کاغذ

 از «خانهکار اشغالِ» با یعنی خودشان دستِ به تولید خط گرفتنِ دست

 که آنست سرآغاز کارخانه اشغال. شد خواهد ممکن کارگران طرف

 هب را تولید کنترلِ دارند، تجربه و مهارت هاسال که کارگرانی خودِ

 یا مالک از بیش قطعاً تولید طوالنیِ سابقۀ با کارگرانی. بگیرند دست

 خودشان چرا پس. دارند را تولید چرخِ گرداندنِ تجربۀ انگل، سهامدارِ

 درتق کارگران، خودِ حالت، این در بگیرند؟ قرار منصب این در نباید

 کنترل توانندمی کارگران. کنندمی درک را خودشان جمعی و واحد
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 دیموجو از کارخانه، چیزِ همه یعنی. کنند اعمال تولید روی را خودشان

 ره،غی و دستمزدها مقدار و هاوام مصارف و مبلغ و فروش میزان تا انبار

 دور تواندنمی هم ریال یک حتی و هست خودشان نظارت تحت همه

 .بشود جاجابه کارگران چشم از

 

 رشه سطحِ به کارخانه محصورِ محوطۀ از را اعتراض کارگران، اینکه 

 در راگ اعتراض اینکه ترمهم و منتها. بود جلو به گام یک کشاندند،

 قدرتِ و کندمی پیدا وسعت تازه باشد، دیگر کارخانۀ یک با هماهنگی

 هایکارخانه نیستند کم مجاورتش و اراک در. دهدمی نشان را خودش

 نورد و لوله» ،«آونگان» ،«پارس واگن: »دست این از ایزدهبحران

 مه همیشه و بودند روروبه مشابهی مشکالت با که آخر، الی و «صفا

 از رغی. داشتند قرار مرکزی استان کارگری اعتراضاتِ و اخبار صدر در

 هاوادهخان دادن مشارکت هم، به کارخانه چند معترض کارگران پیوستن

 تاکتیک این از موفق نمونۀ یک. دارد زیادی العادهفوق اهمیت هم

 اعتصاب در ،۳۷ سال در ما را «اعتراض در هاخانواده دادن مشارکت»

 هزار چند اعتصاب این در. بینیممی یزد بافق معدن کارگران تجمع و

 شهر پیوستند، کنندهاعتصاب معدنچیان جمع به هاخانواده وقتی نفری

 هرش کلِ همراهی و شد معترضین قرقِ در کلمه واقعی معنای به یزد

 وفقم کارگران که بود هم دلیل همین به آورد، بار به را اعتصاب این با

 دنمع سازیِخصوصی پروژۀ لغوِ به مجبور سادگی به را دولت شدند

 پیوستنِ همبه. گرفت درس باید اعتصابات این موفق تجارب از. کنند

 هاشانخانواده ورودِ و همدیگر به اراک هایکارخانه معترض کارگران

 و هپکو پیشِ سالِ اواخرِ تحصنِ موردِ مثلِ) اعتراضات این به

 (پارک این مسیرهای مسدودکردنِ و اراک ملی پارکِ در هاشانخانواده

 .کندمی برابر چندده را اعتراض قدرتِ

 

 کار، از اهکارخانه دیگر کارگرانِ کشیدنِ دست و اعتصاب شدنِ فراگیر

 صابِاعت جریانِ در مثالً. زندمی دارسرمایه سودِ به را ضربه بیشترین

 صبح فتِشی دو کارگرانِ اعتراضی تجمعِ با پیش، سال در ترانسفوایران

 ریورماهِشه مثالً یا. شد تعطیل کامل طور به شرکت تولید خطِ شب، و

 هر که کشیدند کار از دست روز ۲ سپاهان سیمانِ کارگرانِ پیش، سالِ

 کوهپ اعتصابِ اگر. زد ضرر کارفرما به تومان میلیون ۲۰۰ روزش یک

 تحمیلِ و فشار این ابعادِ کند، پیدا گسترش هاکارخانه سایر به آذرآب و

 ستمزدد اینکه ضمنِ. بود نخواهد تصور قابلِ سرمایه صاحبانِ به هزینه

 کاست و کمبی باید اعتصاب، جریانِ در تولید رفتۀدست از روزهای این

 و مهم العادهفوق مسألۀ نتیجه در. بشود پرداخت کارگران به

 سایر به کارخانه یک اعتصاب تجارب گسترشِ استراتژیک،

 و دائمی تواندنمی اعتراضی راهپیمایی و اعتصاب. هاستکارخانه

: دگویمی که هپکو کارگرانِ خودِ از یکی قولِ به و باشد همیشگی

 اما …«شد؟ چی آخرش ولی کردیم؟ راهپیمایی کیلومتر چند»

 نت یا حکومت چون. باشد دائمی باید اعتصاب رهبری و سازماندهی

 سرخرمن هایوعده با را اعتصاب مدام و دهدنمی مطالبات تحقق به

 ایمطالبه به هم اگر حتی یا بندازد نفس از تا کشاندمی فرسایش به

 دهکر تاکتیکی نشینیعقب کرد، محقق را ایمطالبه اگر یعنی داد، تن

 الحاًاصط یعنی. شودمی عمل وارد آن گرفتنِ بازپس برای زود یا دیر و

 هک اینجاست. گیردمی پس دیگر دست با و دهدمی دست یک با

 نِرهبرا همین دستِ به کارخانه مخفی هایکمیته تشکیلِ ضرورتِ

 نشان را خودش ضرورتِ اعتصاب، صندوقِ ایجادِ و اعتراض عملی

 .دهدمی

 

 ایرس و آذرآب و هپکو کارگران که است مهم بسیار اینکه بعد نکتۀ

 مثالً) مستقل خبررسانی ارگان هریک اراک ورشکستۀ هایکارخانه

 دلِ از هم و کنند افشاگری هم تا کنند ایجاد( تلگرام کانال یک

 ردیگ که اراک فقط نه مردمِ و کنند مخابره اخبار اعتراض و اعتصاب

 انِکارگر که بود ابزاری این. بدهند قرار رویدادها متنِ در هم را هااستان

. تندگرف کار به خودشان روزۀ هفده اعتصابِ در زنجان ترانسفویایران

 و رسمی هایرسانه به کارگران اتکای دیگر کانالی چنین ایجادِ با

 خبارشانا انتشار برای را خودشان مستقل مجرای بلکه نیست حکومتی

 .دارند مردم به رو
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 خروار از نمونه دو آذرآب، و هپکو کارخانجات اینکه دلیل به خالصه

 ضاتاعترا و اراده قدرت فقط و فقط که هستند ایورشکسته کارنجات

 کشیده تعطیلی به هاکارخانه این که است نگذاشته کارگرانش دارِدامنه

 ۷ مه اراک در کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ فعالین بنابراین. شوند

 ایهتعاونی میان در اعالمیه قالب در گفتیم که را اساسی مطالبۀ

 سازی،کابل آذرآب، هپکو، کارگری مسکونی هایشهرک و مسکن

 هب و کردند توزیع غیره و کارگری هایشهرک سایر و صنعتی شهر

 رِزی کارخانه سازیملی سازی؛خصوصی لغو-۱: رساندند کارگران دست

 گرفتنِ دست به و کارخانه اشغال -۵. کارگران خودِ کنترل و نظارت

 هایکارخانه تمامی کارگران اتحاد -۷. کارگران خودِ دستِ به تولید

 کارخانه حسابداری اسناد افشای -۵ – اعتراضات در اراک ورشکستۀ

 مشارکت -۲ کارگران نظارت زیر اسناد این دائمی اختیارگذاشتن در و

 چهار را اعتراضات قدرت که) کارگران اعتراضات در هاخانواده دادنِ

 -۷. (کند ایجاد مصونیت سرکوب مقابل در احیاناً و کرد خواهد برابر

 دِخو طرفِ از مستقیم رسانیاطالع برای تلگرام کانال یک ساخت

 لویج حراست هایاندازیسنگ یا اخبار سانسورِ ترتیببدین) کارگران

 دمانن درست شد، خواهد خنثی مصاحبه از آنها ممانعت برای کارگران

 (.ترانسفوایران اعتراض تجربۀ

**** 

 

 :اعتراض درآمدپیش -1

 

 شرکت دامنِ هاسازیخصوصی موج که بود قبل سال ۵ به نزدیک 

 از که کوتاه مدت این در. گرفت هم را تپههفت نیشکر

 به هزارهفت از شرکت کارکنان تعداد گذشته سازیخصوصی

 اول روز از کارفرما. استیافته کاهش نفر پانصد و چهارهزار

 دهاص کرده؛ امنیتی و پلیسی شدت به را کارخانه محیط ورودچش،

 هم باییا حتی شده؛ نصب کارخانه گوشۀ گوشه در مداربسته دوربین

. ندک استفاده کارگران کنترل و نظارت برای پهپاد از که نداشته

 از .شده روزمره شرکت کارگران و پرسنل علیه تحقیرها و تهدیدها

 وزستانخ در که بیکاری و فقر از سوءاستفاده با مدیریت، دیگر طرف

 یجاسوس و خبرچینی به را کارگران پاداش، دادن با کند،می بیداد

 همس روز هر که نبود، کم هااین همۀ. کندمی ترغیب دیگرهم علیه

. شدندیم بیشتر پیمانی و قراردادی کارگران و کمتر رسمی کارگران

 مشکالت بیمه، حق نپرداختن معوقه، حقوق ماه چندین مضافاً

 .شده تلنبار قبل مسائل بر هم غیره و بازنشستگان

 یمانیپ داشتند؛ زیادی مشکالت کارگران هم سازیخصوصی از قبل

 کارگران برای سازیپرونده و مزدی معوقات شدن، قراردادی و

 پیش سال ده حدود از که ایعدیده هایاندازیسنگ و معترض

 ندازۀا به داشت وجود شرکت این در مستقل سندیکای ساخت جلوی

 مرحلۀ شرکت، سازیخصوصی با اما. آوردمی فشار هاآن بر کافی

 که بود فشارها همین خاطر به. شد ظاهر مشکالت این از جدیدی

 دست ۳۷ مردادماه در سازی،خصوصی از بعد بار اولین برای کارگران

. ندبست را اندیمشکاهواز جادۀ و زدند روزه پنج اعتراض و اعتصاب به

 ردنک دادگاهی و تن بیست بازداشت و سرکوب با امنیتی نیروهای

 .دادند جواب اعتراضات این به کارگر هفتاد حدود

 اهه،م یک حقوق واریز البته و هابازداشت و امنیتی فشار زمان آن در

 کارگران ماه چهار از بعد اکنون اما. کرد ساکت موقتاً را اعتراضات

 هاآن از برخی و اندزده اعتصاب به دست پیش روز سه از دوباره

 قبع سازیخصوصی لغو و کارخانه کردن دولتی تا اندکرده تهدید

 .نشینندنمی

 انمدیر با کارگران درگیری اعتصاب، اول روز یعنی( آذر ۱۱) شنبه از

 کارخانه در هایشانخانواده برخی همراه به کارگران. گرفت باال

 بزدل یرانمد از بسیاری. کشاندند تعطیلی به را شرکت و شدند حاضر

 اب هم کارگران شدند، قایم هایشاناتاق در کارگران خشم ترسِ از

 دیرم کارگران. انداختند شانبیرون شانزدن کتک و درب شکستن

 دتهدی را کارگران که هم را دیگر مزدور مدیرانِ از نفر چند و حراست

 .انداختند بیرون و زدند کتک بودند کرده اخراج به
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  :باعتصا شکستن برای کارفرما هایتاکتیک-2

( هارسمی) کارکنان حقوق از بخشی پرداخت با کرد سعی کارفرما

 همۀ و شدن موفق تاکتیک این اما بکشاند، شکنیاعتصاب به را هاآن

 .اندبوده متحد باهم لحظه این تا کارگران

 هغیر و لُر و عرب مثل قومی تنوع کارگران بین در که آنجایی از

 و گرانکار بین قومی افکنیتفرقه با کرده سعی کارفرما دارد، وجود

 به را عرب کارگران عرب، طوائف شیوخ از یکی دادن قرار وساطت

 .نبوده موفق تاکنون هم آن که بکشاند شکنیاعتصاب

 انکیب به را دستمزدشان که کرد اعالم اعتصاب وسطِ درست کارفرما

 ردهک واریز گرفتندمی آن از را شانحقوق که همیشگی بانک از غیر

 برای کارفرما که بود هاییتاکتیک از دیگر یکی این واقع در. است

 استفاده آن از بخرد وقت خودش برای و بشکند را اعتصاب کهآن

 برخ از کارگران تا کشیدمی طول روزی چند حالت این در چون. کرد

 .شوند مطلع همدیگر حقوق واریز

 ارانِهمک از خبرچینی و جاسوسی برای کارگران بعضی کردن اجیر

. بوده اباعتص شکستن برای کارفرما دیگر تاکتیک هم شانمعترض

 ردنِک نماانگشت و کردن منزوی و افشا با کارگران آخر، مورد این در

 .کنندمی سالح خلع را هاآن معموالً جاسوسان

 :تپههفت اعتصاب رَویپیش هایراه-3

: صاباعت هماهنگی و خبررسانی برای تلگرام مستقل کانال اندازی راه

 عیتوض انعکاس از تپههفت رسمی هایرسانه وقتی اخیر، اعتصاب در

 موضوع این کردند، بایکوت را آن خبری پوشش و رفتند طفره کارگران

 کانال مدیران از یکی حضور به خودشان کارگران که شد باعث

 و کارگران وضعیت که بخواهند او از و بروند محلی تلگرامی

 گفت و کرد خودداری کار این از او اما. دهد انعکاس را شاناعتصاب

 در. اشدب مسئولین و استانداری هماهنگی با باید اخبار انعکاس هرگونه

 ارگرانِک خودِ طرفِ از مستقل خبررسانی ارگان یک ایجادِ که اینجاست

 .شودمی ضروری تپههفت

 ۵۰ حکومت که مردادماه اعتصاب حین در: زندانی کارگران آزادی

 کارگران. کرد دادگاهی را کارگران از نفر ۳۰ و بازداشت را نفر

 ازیسپرونده. شدند شانهمکاران آزادی خواهانِ درستی به بالفاصله

 یپاسخ اولین سیاه فهرست در معترض کارگران دادن قرار و اخراج و

 .دهدمی کارگران به امنیتی نیروهای کمک با کارفرما که است

 مختلف کارگران دهان از شعار این که شده بارها: کارگری کنترل

 را کارخانه توانیممی خودمان ما: »شده شنیده اعتصاب حین در

 همین هم واقعیت! «داریم ترکم مدیران از چه ما مگر بگردانیم،

 جوانکِ ود یکی از بیشتر خیلی تپههفت باسابقۀ کارگران که است

 را انهکارخ بلدند( چگنی و اسدبیگی) انگل دارِسرمایه و پولداربچه

 بین از شعار این هم تپههفت اخیر اعتصاب جریان در. بگردانند

 ارخانهک: »آمد بیرون کنندهاعتصاب کارگرانِ برخی زبان از و جمعیت

 که اینجاست نکته! «کنیم اداره بلدیم خودمان ما، دست به بدهید را

 پای تا بایدن چرا باشند،داشته باور چیزی چنین به کارگران بیشترِ اگر

 رانمدی و نگهبانان و حراست کارگران وقتی رفت؟ پیش آن تحقق

 دست هب را تولید خط کنترل خودشان نباید چرا اندازند،می بیرون را

 هایشاننوچه جوجه و خورمفت مدیر چند نیروی مگر بگیرند؟

 کارش و ساز و کارخانه که کارگری هزار چند ارادۀ مقابل در تواندمی

 اهرمِ راگ که اینجاست بایستد؟ شناسندمی شاندست کف عین را

 کردنملی»و «سازیخصوصی لغو» برای تنهایی به اعتصاب

 همطالب این اما کارگران سوی از کارخانه اشغال نداد، جواب «کارخانه

 .کند محقق تواندمی عمل در را

 شارکتم و اعتصاب به خوزستان هایکارخانه کارگران دیگر پیوستن

 هاخانواده پای کارگران اعتصاب، اول روز از: اعتراضات در هاخانواده

 قموف تاکتیک یک این. کشاندند کارخانه درون اعتراض به هم را

 عدنم اعتصاب مثل) دیگر اعتصابات در آن صحت ترقبل که است

 بعدتر و هاخانواده کردن بسیج با شده، اثبات( سازیخصوصی به بافق

 که خوزستان در دیگر معترض شهروندان پیوند برای تالش

 و واه و بیکاری معضل جمله از) دارند مشابهی معیشتی مشکالت

 همچنین. شد خواهد برابر چندین را کارگران صدای ،(…و آلوده آب

 صنایع و نیشکر صنعت و کشت مثل هاییکارخانه کارگران پیوستن

 کارگران و هستند تپههفت منطقۀ در واقع دو هر که پارس کاغذ
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 قیقاًد اعتراضات این به اندداشته زیادی اعتراضات اخیراً که شهرداری

  .کرد خواهد ایفا مشابهی نقش

 نکهای. شوند رسمی باید روزمزد و پیمانی و قراردادی کارگران تمام

 ۷۷۳ را شرکت کارکنان خصوصی مالک سال، دو از کمتر مدت در

 کار سرِ هب باید هااخراجی تمامی. است فاجعه یک داده کاهش

 .برگردند

 گیورشکست: اعتصاب این با هااستان دیگر کارگران همبستگی 

 ده،ش هم ترمفتضحانه سازیخصوصی هایپروژه با که داریسرمایه

 ینا در. نشانده سیاه خاک به را کشور سراسر هایکارخانه کارگران

 والدف تا رشت گیالنای کارخانۀ از متضرر کارگران تمام وضعیت،

 همم تاکتیک یک تپههفت کارگران با غیره و اراک هپکوی و اهواز

 ارگرانک اعتراضات راندن پیش به و تقویت و طبقاتی همبستگی در

 .است شانحق بر مطالبات پیگیری و

 هیرا هر از امنیتی نهادهای که است سال ده حدود: مستقل تشکل 

 یتفعال و گیریشکل جلوی اندازیسنگ برای توانستندمی که

 پای و تدس کردن زنجیر با و اندایستاده تپههفت کارگران سندیکای

 رهبران از یکی که وضعیتی در. اندکرده اشسالح خلع سندیکا این

 و خود روی بر بنزین ریختنِ با پیش روز چند تپههفت معترض

 هب کارگران این خشم آتش اگر داشت، خودسوزی قصد اشخانواده

 قلمست تشکل یک درون شود، ورشعله بدنشان روی بر آنکه جای

 رضِمعت کارگران تمام خشم جمعحاصل که تشکلی بگیرد، شعله

 ورتص این در کند، پایدار و منسجم مبارزۀ به تبدیل را چنینیاین

 هانآ خشم و آتش شدت مقابل در امنیتی طویل و عریض دستگاه

 .شد خواهد خمیر و خُرد

 قالبان مدرسۀ اعتصاب،» هرچند: کارگری پیشروهای بدیلبی نقشِ

 و فرازپر راه کارگری انقالب تا اعتصاب یک بین فاصلۀ اما ،«است

 به قطف نه شعارها بهترین با کارگری اعتصاب یک. است نشیبی

 حتی بلکه شود،نمی کشیده دیگر اعتصاب یک به الزاماً خود خودی

 ودوج هم پرشور اعتصاب یک همان موفقیت برای تضمینی لزوماً

 نبشج در «پردازیتئوری» حوزۀ به را شانفعالیت که کسانی. ندارد

 اجزع عمل با هاتئوری این زدن پیوند از اما کنندمی محدود کارگری

 ورش نوعی با را خود ربطیبی این کنندمی سعی عوض در مانند،می

 ما. دکنن جبران کارگری مانتالیسمِسانتی همان یا کاذب هیجان و

 تقویتِ و تشویق و گراییاحساسات از دست این معتقدیم

. ردک نخواهد دوا کارگری جنبش از دردی اعتراضات خودانگیختگیِ

 اعتصابات این درون کارگری پیشروهای فعالِ دخالتِ اگر که چرا

 هیجان و شور همین برانند، جلو به را آن آگاهانه قدم به قدم تا نباشد

 که است خاطر همین به. شودمی بدل یأس به سریع خیلی کارگران

 رسیدنن نتیجه به از هپکو کارگران امروزِ یأسِ درستی به پیشرو یک

 کارگر امروزِ هیجانِ و شور پسِ در را گذشته چهارسال اعتصابات

 باشد، باید که ایمؤلفه آن اگر و اگر. بینیدمی تپههفت کنندۀاعتصاب

 و دبیننمی طبقاتی، آگاهیِ از برخودار و پیشرو کارگران! نباشد

 رگرانکا لیدرهای تک تک با صبورانه گام، به گام اگر که دانندمی

 راگ نروند؛ کلنجار مرحله هر در درست هایتاکتیک اتخاذ سرِ بر

 سال دویست از المللیبین کارگری جنبش که را تجاربی یکایک

 که یوقت اگر نکنند؛ منتقل هاآن به آورده دست به طبقاتی مبارزۀ

 اگر نند؛ک بسنده تهییج و آژیتاسیون به است، پیشرو دخالت به نیاز

 اگرهای و نباشند شانمشکالت و هاسختی در هاآن پای به پا

 رویپیش هاینشانه و هیجان و شور این زود خیلی …دیگر

. شکست خواهد هم در حاکمه قدرت هایچکمه زیر اعتصاب

 ،کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ مثل هاییجمع نقش که اینجاست

 اهرظ کارگری جنبش در دخالتگر و روپیش کمیتۀ یک عنوان به

 مامت شانهدف که پیشرو کارگران از متشکل ایکمیته. شودمی

 برانره تمامی روی به کمیته این درِ. باالست در شدهگفته وظایف

 است باز کارگری عملی

 کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ – ۱۷۳۷ آذر ۵۱

 لاصو و «اعتصاب مخفی کمیتۀ» دربارۀ: آموزشی 

 کارگری موفق اعتصاب یک سازماندهی
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 یشب و کم و هستند کارخانه کارگر عموماً که دوستانی برخی اخیراً
 «اعتصاب» دربارۀ ما از دارند، اعتصاب زمینۀ در هم تجربیاتی

 چه ؟چیست «اعتصاب مخفی کمیتۀ» که اندکرده سؤال و اندپرسیده
 امانج را وظایفش بودن مخفی عین در تواندمی طورچه و دارد وظایفی
 بدهد؟

 «اعتصاب» تاریخی پیشینۀ به نگاهی

 ستندان شاید مقدمتاً شود،می مربوط اعتصاب موضوع به که جایی تا
 اظلح به «اعتصاب» عملِ اصوالً که باشد جالب تاریخی نکتۀ این

 ورتص هاخیلی که است چیزی از دارترسابقه بسیار تاریخی قدمت
 سال هزار ۷ باًتقری به تاریخ رسیدۀثبتبه اعتصابِ اولین یعنی. کنندمی

 سانیک یعنی) صنعتگران برخی زمان این در. گرددبرمی مصر در پیش
 و رنگرزی و جواهرکاری و نجاری مثل مختلف هایصنف در که

 مطالبات و کشیدند کار از دست( کردندمی کار امثالهم و گریکوزه
 اصطالحبه و فرعون به خطاب پاپیروس برگۀ یک روی را خودشان

 اشتهد مصونیت تا بردند پناه معبدی به هم بعد و نوشتند وقت وزیر
 محقق مه مطالباتشان و بود آمیزموفقیت اعتصاب این نهایتاً. باشند

 کی اعتصاب، که دهندمی نشان مستنداً که هستند هم مورخینی. شد
 هاییشورش حتی و بوده مصر در قدیمی و دارسابقه تاکتیکِ و سنت

 تیح که شد،می کشیده کار از دست فقط نه هاآن طی که دادندمی رخ
 .گرفتمی قرار شتم و ضرب مورد هم کارفرما

 ظامن یعنی شود،می معاصر دورۀ به مربوط ،«کارگری اعتصاب» منتها
 مامت رعیتی ارباب نظام و داریبرده نظام کهاین از بعد. داریسرمایه

 جامعۀ یک و آمد کار سرِ بر داریسرمایه اسم به جدیدی نظام شد،
 «کارگر طبقۀ: »کرد ایجاد هم رودرروی و متخاصم طبقۀ دو با جدید

 «.رداسرمایه طبقۀ» و

 دش باعث گرفت صورت انگلستان در ۱۱ قرن اواخر که صنعتی انقالب
 قدیم کوچکِ مقیاس در تولید جای( انبوه تولید) ایکارخانه تولید که
 و شدند ابداع جدیدی آالتماشین و زیاد اختراعات. بگیرد را

 وستاهار از مردم. شد پیدا ونقلحمل و تولید برای نوینی هایتکنیک
 کارگرِ به جدید هایکارخانه در اجبار به و شدند سرازیر شهرها به

 به گرکار هزار هزاران بار اولین برای نتیجه در. شدند تبدیل مزدبگیر
 گرد ایکارخانه هایشهرک و هاکارخانه در هم کنار و فشرده طور

 نوع یک تا شدمی باعث وضعیت همین. شدند آورده یکدیگر
 .بشود ایجاد کارگران بین هم قدرت و اتحاد و همبستگی

 کنند ارک باید هاآن چرا که بودند نشده قانع کارگران مقطع این تا هنوز
 کارخانه مالک سهم کارشان، محصولِ اما باشند، تولید درگیر مستقیماً و

 را هاآن یک به یک حاکم طبقۀ که داد رخ زیادی هایشورش شود؟
 ،«کار» ازای در شما!  نه که فهماند کارگران به باالخره تا کرد سرکوب

 رتیصو در. است کارخانه صاحب مال تولیدات و گیریدمی «دستمزد»
 یدارسرمایه جامعۀ در اساسی تناقض این دوران همین تا هم هنوز که

 هک کارگران چرا است؟ کاره چه تولید در واقعاً مالک که مانده باقی
 تولید که باشند چیزی مالک توانندنمی هستند مستقیم تولیدکنندۀ

 تولید ماشین ۷۰۰ روزی کارگر ۱۰۰ با کارخانه یک مثالً. کنندمی
 ولی سازد،می ماشین ۷ روزی متوسط طور به کارگر هر یعنی. کندمی

 ساختِ ماشینِ همان دستمزدش با نیست قادر خودش حال این با
 .بخرد را خودش دستِ

 یرهش دارد کارگران سر عمالً «دستمزد» مقولۀ همین با طورچه کهاین
 در حتماً بعداً که است دیگر مهم موضوع یک شود،می مالیده
 .کرد خواهیم صحبت موردش در دیگر آموزشی هایبخش

 سال ۵۲۰-۵۰۰ حداقل ما که دانیممی کوتاه تاریخچۀ همین با اما
 نبشج تاریخ مطالعۀ اهمیت. داریم کارگری جنبش در اعتصاب تجربۀ

 شروع صفر از نباید مدام اعتصاب هر برای. هست همین هم کارگری
 .کنیم

 یک سازماندهی برای آن وظایف  و اعتصاب کمیتۀ

 موفق اعتصاب

 وفقم اعتصاب یک. است رزم هنر یک کلمه واقعی معنی به اعتصاب
 یشترب خوردهشکست و ناموفق اعتصاب هاده از مبارزه روند بر تأثیرش

 مدت بلند اندازچشم و هدف یک باید اعتصاب هر برای نتیجه در. است
 ره بنابراین. هدف این به رسیدن برای هاییتاکتیک هم و داشت
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 ستا چیزی همان این و طلبدمی هم اعتصاب متفکر مغز یک اعتصاب
 .شودمی نامیده «اعتصاب کمیتۀ» که

. یستن ثقیلی و عجیب چیز خیلی اسمش خالف بر «اعتصاب کمیتۀ»
 و تجربه و سابقه که است کارگرانی از نفر چند از متشکل کمیته این

 تاعتراضا و اعتصابات هدایت و اندازیراه زمینۀ در تریبیش جسارت
 از یکی اعتصاب هر از قبل مثالً. دارند اداره یا کارخانه آن درون

 وده،ب اعتراضات جلودارِ هم قبالً و دارد نترسی سرِ که کارخانه کارگران
 زا یکی منزل در هاآن با بعد همکارانش، از بعضی خانۀ درِ دمِ رودمی

 د؛کننمی طراحی شعار اعتصاب روز برای گذارند؛می جلسه کارگران
 کار تقسیم جاده بستن برای کنند؛می مشخص را راهپیمایی مسیر

 هانشک اعتصاب جلوی طورچه که کنندمی کتاب و حساب کنند؛می
 یک مالًع یعنی. غیره و کنند کار چه گرفتند را کسی اگر بگیرند؛ را
 انخودش حتی الزاماً کهاین بدون اندکرده درست «اعتصاب کمیتۀ»

 .بدانند را نامش

 دهدیم تشخیص که است این در اعتصاب کمیتۀ این اهمیت خالصه
 یکِ داندمی کرد، سازماندهی طورچه شد، اعتصاب وارد باید زمانی چه

 انعطاف جاک بشود، تعرضی یا تدافعی مرحلۀ وارد کجا کند، نشینیعقب
 بنابراین… و برود مذاکره میز سر شرایطی چه با کجا بدهد، خرج به

 .نیمکمی اشاره هاآن به که دارد هاییویژگی و وظایف اعتصاب کمیتۀ

 در را فاکتور 2 حداقل اعتصاب هر از قبل اعتصاب کمیتۀ  -1

 :گیردمی نظر

 ینارضایت و نفس به اعتماد سطح و جوییمبارزه روحیۀ( الف

 همکاران

 جامعه عمومی فضای( ب

 لیقب شکست خاطر به همکاران روحیۀ اگر مثالً یعنی چه؟ یعنی اما
 دروغ هایوعده به توهم خاطر به کارگران یا باشد پایین اعتراضات

 مایلیت( … و وضعیت شدن بهتر و کاری جدید قرارداد بستن) کارفرما
 یعموم توجه همۀ زلزله وقوع خاطر به یا باشند نداشته اعتصاب به

 کمیتۀ اقدام برای زمان بدترین باشد، شده رویداد این به معطوف
 .است اعتصاب تشویق به اعتصاب

 اعتمادیبی و دودستگی باعث اعتصاب برای فشار شرایط این در
 ماندمی نتیجهبی احتماالً بشود انجام هم اعتصاب اگر حتی و شودمی

 گردن افتدمی تقصیرها همۀ صورت این در و کندنمی پیدا ادامه و
 .اعتصاب هایطراح

 رایطش باید و خواهدمی ظرافت خیلی اعتصاب زمان تعیین نتیجه در
 .باشد فراهم اقدام این برای کارگران روانی و ذهنی

 رخ بیاعتصا که بار هر چون .باشد دائمی باید اعتصاب کمیتۀ -2
 را اعتراض تا دهندمی را مطالبات از بخشی حکومت و مدیر دهد،می

 به را اعتراض تا دهندمی سرخرمن هایوعده یا کنند آرام موقتاً
 وجود فهوق یک اعتصاب هر بین همیشه نتیجه در. بکشانند فرسایش

 جسارت و انگیزه کارگران دوباره وقفه این گذشت از بعد. دارد
 و ودهب سرکاری هاوعده که بینندمی چون کنند،می پیدا کردناعتصاب

 کمیتۀ برای تنفس وقت یک وقفه، این. نشده محقق مطالباتشان هنوز
 رامآ چیزهمه ظاهراً و نیست خبری که ایدوره در یعنی. است اعتصاب

 ایدب اعتصاب کمیتۀ عادی، زندگی به اندبرگشته کارگران و است
 .عدیب اعتصاب لحظۀ فرارسیدن تا باشد تدارکات و سازیآماده مشغول

 هایدرس بندیجمع اعتصاب کمیتۀ وظایف از یکی -3

 اتفاق روزه ۲ اعتصاب یک وقتی فرضاً .است پیشین اعتصابات
 اگر. کنندمی کسب تجربه سال ۲ اندازۀ به بسا چه کارگران افتدمی
 بروند زهر تجارب این گذاردنمی باشد، داشته وجود اعتصاب کمیتۀ یک

 و ثبت خودش درون در را تجارب این بلکه. بشوند فراموش و
 و ندک استفاده آن از بعدی هایاعتصاب برای تا کندمی بندیفرمول
 به و صفر از چیز همه و بشوند تکرار هم باز قبلی هاتاشتبا نگذارد
 .بشود انجام خطا و آزمون روش

 .است مالی و معامالتی اسرار داران،سرمایه زندگی تمام -4

 و است بسته درهای پشت و تاریکی در کارشان همه و چیز همه
 هایبخش تواندمی اعتصاب کمیتۀ. دارند هراس افشاگری از همیشه
 علیه سند هاآن کمک با تواندمی تا و کند همراه خودش با را اداری
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 سنادا این انتشار و افشا با درست لحظۀ در و کند آوریجمع دارسرمایه
 .بگذارد فشار تحت را مدیر و کارفرما

 .هاشکناعتصاب و مخبرها و هاجاسوس شناسایی -5

 و چشم کارگران بین کارخانه هر در مدیران دانیممی که طورهمان
 اساییشن قبل از باید هاجاسوس این. گذارندمی( جاسوس یعنی) گوش

 اطالعات عوض در و نگیرد قرار اختیارشان در اعتصاب اخبار بشوند،
 این اتشتبلیغ با اعتصاب کمیتۀ. شودب منتقل هاآن به غلط و سوخته

 .کندمی منزوی و طرد کارگران بین در را جاسوسان

 هایسایرکارخانه کنندۀاعتصاب کارگران با گیریارتباط -6

 و همبستگی اعالم و هااستان سایر هایکارخانه یا شهر

 که داده نشان تجربه .کارگری مشابه اعتصابات از حمایت
 و جمهوریرئیس و استانداری به نامه و کردن راهپیمایی کیلومترها

 همیشه برای را قاعده این باید باریک. ندارد ایفایده عمالً غیره،
 بجای و گرفت ارتباط هاکارخانه سایر در معترض کارگران با و شکست

 یتوضع با که هاکارخانه سایر کارگران به مسئولین با نگارینامه
 ارخانهک هر کارگران. داد حمایتی سرگشادۀ نامۀ هستند روروبه مشابهی

 و ورجمهرئیس و مدیر نه شانواقعی متحدین که بشوند متوجه باید
 هب. هستند کشور سراسر در معترض کارگر هزار هزاران که استاندار،

 هابخش رسای در متحدینش پشتوانۀ به اعتصاب هر نیروی ترتیب این
 .شودمی تربیش برابر چندین

 نشکست برای عواملش و مدیر هایتاکتیک کردن خنثی -7

 رهغی و استاندار و دارسهام و مالک طور چه که دیدیم بارها. اعتصاب
 در جمله از. بشکنند را اعتصاب کنندمی سعی مختلف هایروش به

 طالباتم از بخش پرداخت با کرد سعی مدیر که تپههفت اخیر اعتصاب
 شیخ با دیدار و قومیتی هایشکاف از استفادهسوء یا رسمی کارگرانِ

 هر رد اعتصاب کمیتۀ. بشکند را اعتصاب محلی هایطایفه از یکی
 .کندمی اثربی و افشا را هاتاکتیک این گام

 تماس رد خبرنگارانی و وکال با قبل از باید اعتصاب کمیتۀ -8

 کارگران جانب داشتیچشم بدون هستند حاضر که باشد

 یا .کنند دفاع او از شد، بازداشت یا اخراج کارگری اگر مثالً .باشند

 تقلمس تلگرام کانال در هارسانه بایکوت شرایط در کارگران وقتی
 که باشند خبرنگارانی دهند،می پوشش را اعتراض اخبار خودشان

 تحمیل پرتیراژ و رسمی هایرسانه به انعکاس برای را اخبار این بتوانند
 .بکنند

 اندیگر از نمایندگی به کارگرانی اعتصاب دورۀ در معموالً -9

 هادهنماین این منتها .روندمی مذاکره میز سر سخنگو عنوانبه و
 دهندمی ترجیح عواملش و مدیر چون. باشند کارگران خودِ منتخب باید

 نرم ترراحت دیگران به نسبت که شود داده کسانی دست به تریبون
 این گذشته این از. روندمی تند اصطالحبه که کسانی نه و شوندمی

 سیارب ضمناً و باشد نصب و عزل قابل باید اصل یک به بنا نماینده
 و دباش علنی و شفاف باید هم مذاکره هایصحبت تمام که است مهم

 اضرح مذاکره در کارگران اسم به اینماینده اگر. بسته درهای پشت نه
 ایدب کند عدول کارگران هایخواسته از مترمیلی یک حتی ولی شود
 تصاباع کمیتۀ که است ایوظیفه این و شود کشیده پایین و افشا
 .دهد انجام تواندمی

 صندوق» یک هااین همۀ برای که است واضح نهایت در -10

 و تاینترن شارژ و بَنِر و بیانیه چاپ هزینۀ تا است الزم «اعتصاب
 تبازداش کارگر یک خانوادۀ تأمین هزینۀ یا جانبی هایهزینه سایر
 .شود داده پوشش شده

 اعتصاب کمیتۀ بودن مخفی: 

 کهنای برای اعتصاب کمیتۀ یک که است روشن توضیحات این با
 اتانتظام و حراست و مدیر عوامل چون. باشد مخفی باید نخورد، ضربه

 ار اعتصاب هستۀ این کنندمی سعی همگی غیره و اطالعات وزارت و
 را اعتصاب لک مسیر بزنند، را اعتصاب کمیتۀ اگر یعنی. کنند متالشی

 امنض اعتصاب، کمیتۀ بودنِ مخفی این. گیرندمی خودشان دست به
 ینا اعضای واقعی هویت نباید هم همکاران حتی یعنی. است آن بقای

 واندتمی اعتصاب کمیتۀ عوض در. بدانند را اعتصاب مخفی کمیتۀ
 ره وقت آن و باشد داشته جداگانه تلگرامی کانال یک خودش برای

 جا بخواهد که شعاری و مطالبه هر کند، افشا بخواهد که سندی
. ایندبی کانال این در تواندمی همه بدهد، بخواهد که خبری هر بیندازد،
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 ارگرانک سایر با هم تلگرامی گروه یک نیست بد کانال این از غیر اما
 اشتهد مشارکت و دخالت بتوانند هم سایرین تا باشند داشته کارخانه

 .باشند

 هگرو یک مثالً کارخانه، یک کارگران که بوده تجربه این سابقاً
 ارۀدرب صحبت یا اعتراض یک سازماندهی برای خصوصی تلگرامی

 رخنه آن به اطالعات مدتی از بعد اما بودند، ساخته روزمره مشکالت
 .رفت لو گروه سازندگان این از برخی هویت و کرد

 و ائمید ارتباط برای خوبی بسیار شیوۀ تلگرامی گروه یک اندازیراه
 واقع در! کاریمخفی رعایت به مشروط اما است، اعتراض سازماندهی

. ندشومی رفتن لو باعث که هستند ایساده خطاهای و هاانگاریسهل
 طالعاتا وزارت بودن قوی پای به را هاضربه قبیل این نباید بنابراین
 ار ضربه محل شودمی ساده نکات سری یک رعایت با بلکه. ریخت
 با تلگرام در مستعار و دوم حساب یک ایجاد جمله از. کرد مسدود
 زودی هب داریم سعی که تلگرام ایمنی نکات و ساده تکنیکی هایروش

 نکارگرا به را فنی هایروش این ویدیویی، آموزش و جزوه انتشار با
 .بدهیم توضیح

 در ات بردمی کار به دارد توان در چه هر کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ
 کنیکیت مسائل آموزش از شد، برشمرده باال در که هاییزمینه این تمام

 و انیخبررس در کمک و موفق هایاعتصاب تجربیات انتقال تا گرفته
 عزم کارخانه هر در که باشد کارگرانی کنار در قدم به قدم غیره،

 .اندکرده اعتصاب

 کارگری سازمانده عمل کمیتۀ – ۱۷۳۷ آذر ۵۷
 

 

 سعید مدیریت با و دانشجویی بسیج دعوت به نشستی آذرماه ۲ روز در

 رنامهب این در. بودشده برگزار اصفهان صنعتی دانشگاه در زیباکالم

 یورت نمعد کارگر یک و( کریمی ابوالفضل نامبه) هپکو از کارگر یک

 ندگیز هایواقعیت دربارۀ کالمی تا بودند شده دعوت( علیخانی نام به)

 یاسیس هایگرایش چرا کهاین حاال. بگویند شانمشکالت و شخصی

 رگزاریب پشت و شوندمی «کارگردوست» ناگهان حاکمیت به وابسته

 ۀادام در بعدتر که است دیگری موضوع آیندمی هاییبرنامه چنین

 .رسید خواهیم آن به نوشته همین

 قرار هک کسی ،«کریمی ابوالفضل» که دیدیم تعجب کمال در منتها

 در هانآ مشکالت و اعتراضات سخنگوی و هپکو کارگران نمایندۀ بود

 بازاستسی یک و رفتهشسته مدیرِ یک مانند درست باشد، نشست آن

 التمشک از کوهی و مسائل از صحبت ایجانبدارانه طرزبه کارکُشته،

 یجبس پیوند از شادمانی ابراز ضمن و گذاردمی در پُشت را کارگران

 به یا –سازیخصوصی هایطرح از عوض در)!(  کارگران و دانشگاه

 ات کهاین گو! کندمی دفاع -«اساسی قانون ۵۵ مترقی اصل» او قول

 رد «سازیخصوصی» از دفاع برای کافی اندازۀ به تریبون اآلن به

 مایندۀن» یک باشد الزم حاال که نبوده درشت و ریز دارانسرمایه اختیار

 !کند دفاع مظلوم دارسرمایه حقِ از و بیاید هم(« قالبی) کارگری

 «نحوۀ» که هپکو سازیخصوصی خودِ نه دارد، کریمی که مشکلی

 فالن هب هپکو چرا کهاین ساده خیلی یعنی است؛ سازیخصوصی این

 ترِبه اصطالحبه جناحِ یکی آن به نه و شد واگذار داریسرمایه جناحِ

 از بخشی محبوب واژۀ ،«سازیخودمانی» واژۀ اصوالً داری؟سرمایه

 اندهم کالهبی سرشان هاواگذاری گیرودارِ این در که است دارهاسرمایه

 و دولتیشبه و دولتی نهادهای راچ که است این شاندغدغه و

. هاآن هن و بشوند منتفع وسط این باید آقازادگان یا نظامی هایارگان

 ساده خیلی کنیم، ترجمه را «سازیخودمانی» این اگر نتیجه در

 !نکنید خوریتک! بازی هم ما آقایان،: که شودمی این اشمعنی

 امین کریمی آقای ناگهان داران،سرمایه کشمکش و بازی این در حاال

 آید،یم تریبون پشت «هپکو کارگران» نمایندۀ اسم به و شودمی وارد

 ییعن! کندمی را قدرت هایجناح از یکی گوییِمجیزه آخر تا اول از اما

 یکس است کافی فقط! پیچدمی راست به ولی زندمی چپ راهنمای

 چشم در عدالتخواهی اسمِ به بسیج، وقتی 

 !پاشدمی خاک هپکو کارگران
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 کارگر یلۀپ شیلهبی هایصحبت ببیند تا بشنود آخر تا را برنامه این

 هب ندارد، سواد تربیش هم کالس پنج خودش قولبه که یورت معدن

 مایندۀن این) کریمی نطق از ترطبقاتی و تربُرنده و ترسیاسی مراتب

 .بود( هپکو کارگران قالبی

 ۵۵ اصل طبق که کرد یادآوری کریمی آقای به باید هرچیز از قبل اما

 مادر، صنایع بزرگ، صنایع کلیۀ ملشا دولتی بخش» اساسی قانون

 و دهاس نیرو، تأمین بیمه، بانکداری، بزرگ، معادن خارجی، بازرگانی

 تلفن، و تلگراف و پست تلویزیون، و رادیو آبرسانی، بزرگ هایشبکه

 ورتص به که است هااین مانند و آهنراه و راه کشتیرانی، هواپیمایی،

 بود ایخامنه این واقع در! «است دولت اختیار در و عمومی مالکیت

 هک داد فرمان و کرد نقض را اصل این حکومتی حکم با ۱۲ سال که

 قطف. شود واگذار خصوصی بخش به دولتی هایبخش سهم درصدِ ۱۰

 بنابراین. شدمی معنی وارونه ۵۵ اصل که بود حکومتی حکم این از بعد

 باید که است پایبند ۵۵ مترقی اصلی به خودش قول به ایشان اگر

 !آن مدافع نه باشد سازیخصوصی مخالف

 سازیوصیخص حاال تا کِی از پرسید کریمی ابوالفضل آقای از باید ثانیاً

 کنید؟می دفاع آن از موفق تجربۀ کدام به بنا و است مترقی هاکارخانه

 خاطربه هااستان همۀ در که صنعتی کارگر هزاران تجربۀ آیا

 بوده؟ن روشن کافی اندازۀ به نشستند سیاه خاکِ به هاسازیخصوصی

 معنی یک دنیا چهارگوشۀ در که ایران، در فقط نه سازیخصوصی

 و کاالها قیمت افزایش کار، نیروی بیکارسازی و تعدیل: داشته

 .اترفاهی به کارگر طبقۀ از تریبیش بخش دسترسی قطع خدمات،

 هب همگانی دسترسی راگیان، آموزش و درمان و بهداشت کهدرحالی

 و هاکارخانه! است اجتماعی حق یک همگی گاز، و برق و شُرب آب

 شورک یک مردم کل به متعلق همگی مراتع و هاجنگل و کالن صنایع

 سیک که است این مثل هااین همۀ کردن خصوصی بنابراین! هستند

 برای و کند شیشه توی را هوا هم او و کنند هوا خصوصی مالکِ را

 و تخدما این ارائۀ پسِ از دولتی اگر. بگیرد پول مانکشیدن نفس

 راهش باید و است کفایتبی و مفلوک آید،برنمی کالن صنایع گرداندن

 رینتورشکسته در حتی داری،سرمایه دولت یک اما. برود و بکشد را

 لبس خودش از را مسئولیت عوض در بلکه. کندنمی را کار این حالت،

 انواع هم بعد. زندمی حراج چوبِ عمومی هایدارایی به و کندمی

 بخش تا کشندمی صف غیرخصوصی و خصوصی دارانسرمایه

 .شود شاننصیب دولتی هایواگذاری این از گیریدندان

 «دنیا امروز اقتصادی سیستم» در: هاواگذاری از پس بعدی پردۀ اما

 دارانسرمایه همۀ بین مشترک خصوصیت یک گوید،می کریمی که

 به را خود پول دهندمی ترجیح که است این همآن و شودمی دیده

 داللی و غیرتولیدی هایبخش در تولیدی، و واقعی هایبخش جای

 ذاریگسرمایه عایدی هابخش این در چون کنند، گذاریسرمایه مالی و

 یریدرگ و فروش و بازاریابی و تولید فنگِ و دنگ تازه و است باالتر

 حترجی اتفاقاً جدید مالکان از خیلی نتیجه در. ندارد هم را کارگر با

 خانهکار تجهیزات و زمین فروش با و شود ورشکسته کارخانه دهندمی

 اشدستی دم مثال! کنند تأمین هم را خودشان از بعد نسل هفتاد تا

 بازرگانی شرکت که است( احمدپور) کارخانه مالک خودِ هم

 وقتی کند،می اذعان هم کریمی خودِ گرداند؛می را هیدرواطلس

 مینه خودِ آید،میپیش دولت با گریدر هزارسه تولید قرارداد صحبت

 آمدِدر داندمی چون هپکو، در ماشین تولید از استقبال جایبه مالک

 را آلمان از آالتماشین واردات پیشنهاد است، تربیش او برای داللی

 !دهدمی دولت به

 ،«شود «برند» مجدداً باید کارخانه: »گویدمی دیگر طرف از کریمی

 «دهزن» برند این اگر برند؟ کدام. چه و چه و «طرفیم برند مرگِ با ما»

 شرکت اآلن همین کند؟می دوا کارگر کدام از دردی چه دقیقاً شد

 با اشرئیس است، دنیا برندهای برترین از یکی «آمازون» آمریکایی

 کسی چه اما است، جهان مرد ثروتمندترین دارایی دالر میلیارد ۱۰۰

 کنند،می کار بیهوشی حد سر تا شرکت این کارگران که کندمی باور

 اجاخر به تهدید اعتصاب از صحبت یا اعتراض کوچکترین خاطربه
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 در کار رزی از ببینند که بندندمی ردیاب پایشان و دست به شوند،می

 ...و نه یا روندمی

 زبانِ وِرد معموالً که …و «کردنرقابتی» و «برندسازی» مثل کلماتی

 هااین .بدوانند سر را کارگران باز تا است جدیدی ترفند است، مدیران

 شود، «ندبر» هپکو دوباره اگر حتی که گویندنمی را بدیهی موضوعِ این

 سهم و سهام صاحبان سود پرداخت مالکان و مدیران اولویت

 قاًمطل نه و بود خواهد دیرکرد جریمۀ و هاوام بابت هابانک افتادۀعقب

 .کارگران بارفالکت وضع به رسیدگی و معوقه حقوق پرداخت

 تحاکمی خوبِ جناحِ آن باالخره که آیدمی پیش سؤال این آخر در اما و

 را اسخپ روشن خیلی کریمی کجاست؟ و کیست گوید،می کریمی که

 دولت مزیت» او قول به چون چرا؟ اما. «اصولگرا دولت: »دهدمی

 اطالع محض!! «دادمی گوش حرفمان به که بود این الاقل اصولگرا

 جناح همان این مگر که کرد یادآوری باید ایشان

 کارگران به حمله دستورِ ۱۵ سال که نیست( نژاداحمدیاصولگرایان)

 کرد؟ قمع و قلع مجلس جلوی را معلمان ۱۷ سال داد؟ را واحد شرکت

 ۱۳ سال کارگرِ روز تجمع خاطربه فقط سنندج کارگری فعاالن برای

 الس در را تپههفت کارگران سندیکای گردانندگان داد؟ شالق حکم

 بزرگترین که نیستند هاییهمان هااین مگر انداخت؟ زندان به ۱۳

 گاهیقتل که نیستند هاییهمان مگر زدند؟ رقم را معاصر هایاختالس

 شاهکرمان زلزلۀ هایلرزهپیش در که ساختند را «هرم مسکن» اسم به

 فروریخت؟

 را دارانسرمایه این خونین کارنامۀ توانمی بازیشعبده کدام با

 که کندمی گالیه کریمی داد؟ نشان «عدالتخواه» و «کارگری»

 «وابخ قرص» مسئولین اما داشتند، زیادی اعتراضات هپکو کارگران

 ناولت هاقرص این از تربیش بسته چند خودش گویا اما. بودند خورده

. ردهب یاد از را مطبوعش جریان هایسرکوب بلندباالی تاریخ که کرده

 دجۀبو آن با بسیج منافع که کرد ادعا توانمی جنبلی جادو کدام با

 ستهورشک هپکوی کارگران منافع با اش،تومانی میلیارد هزار از بیش

 رمگ است؟ یکی رسدنمی هاآن به بودجه هم چکانقطره طریق از که

 انکارگر برای سازیپرونده و جاسوسی جز اطالعات و بسیج کارنامۀ

 ادنِد البته بوده؟ دیگری چیز حراست دست گذاشتن باز و معترض

 ستِد به باشد، کارگران مشکالت سخنگوی بوده قرار که تریبونی

 دارانِسرمایه از جناح یک سنگِ کارگران نمایندگی اسمِ به که کسی

 عجیب چندان ،«بسیج» نشستِ در هم آن زند،می سینه به را حاکم

 با و «عدالتخواهی» اسم به بسیج از جریانی است چندسالی! نیست

 شده هک زوری و ضرب هر به تبلیغاتی هایاستفادهسوء و سرشار منابع

 مانور خود جناحی منافعِ برای کارگری شعارهای پوششِ در خواهدمی

 فوذن کارگری جنبش درونِ دارند سعی سختی به و بدهند تبلیغاتی

 اراختی در ویژه هایحمایت و منابع و هاتریبون کهآن رغمعلی. کنند

 رایب شاندست اما است،( سپاه و بسیج مثل) امنیتی هایدستگاه

 از) «شهابی رضا» وقتی مثالً. استشده رو کارگری واقعی جنبش

 اعتصاب مشغول زندان در( واحد شرکت کارگران سندیکای رهبران

 عیس اشبسیجی پادوهای همراه به «زیباکالم سعید» همین بود، غذا

 این با اصطالحبه تا کنند «دلجویی» و دیدار شهابی خانوادۀ با داشتند

 ولی .بدهند نشان مرتبط کارگری معترض جنبش با را خود ترفندها

 ند،نپذیرفت را هاآن با دیدار شهابی، خانوادۀ و واحد شرکت سندیکای

 «عدالتخواهانۀ» اصطالحبه دروغین و سطحی شعارهای عمق چون

 بر نژاداحمدی دورۀ در که سرکوبی خاطرۀ و دانستندمی را هاآن

 .بود زنده برایشان هنوز رفت واحد شرکت سندیکای کارگران

 ای سبز) دارانسرمایه منافع با کارگران منافعِ! کریمی جنابِ نخیر

 کارگران. تنیس یکی( طلباصالح یا اصولگرا تندرو، یا اعتدالی بنفش،

 لیهع. سازیخصوصی علیه. هستند داریسرمایه هایجناح تمام علیه

 ایهدستگاه به نظارتبی هایبودجه علیه. معامالتی محرمانۀ اسنادِ

 دزدیدند را ۲۳ کارگری انقالب که نیروهایی علیه. بسیج مثل امنیتی

 در شدهمصادره اراضیِ و اموال و هاشرکت کردنعمومی جایبه و

 بنیاد مثل رانتی و امنیتی هایدستگاه خزانۀ به را آن انقالب،
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 علیه .کردند واریز غیره و بسیج و رضوی قدس آستان و مستضعفان

 !حاکم دارسرمایه جناح دو هر علیه. سپاه بزرگ هایشرکت

 ۱۷۳۷ آذر ۱۳ - کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ

 

 هایقتل سالگرد مناسبت به «خیابان» کارزار آثار 

 ایزنجیره

 ناسبتم به «سیاسی زندانی تریبون خیابان،» کارزار هایدیوارنگاری

 ۳۳ پاییز در پوینده محمدجعفر و مختاری محمد قتل سالگرد مین۱۳

 شاناندیسیاه فیزیکی حذف و ترور بلند زنجیر از ایحلقه عنوانبه

 روشنفکران و مخالفان علیه اسالمی جمهوری داریسرمایه حاکمیت

 .دگراندیشان و

 و شصت دهۀ دنبال به هفتاد دهۀ ایزنجیره هایقتل هرچند

 شکلی به را استبدادی سرکوب زمخت چهرۀ دیگر بار ، اش«خاوران»

 الفانمخ تدریجی فیزیکی حذف اینحال با کشید، نمایش به عریان

 راجاخ و تبعید و حبس احکام با هم اشقانونی شکل در که هاستدهه

 .شودمی پیگیری چه و چه و تحصیل از محرومیت و کار از

 ای،زنجیره هایقتل سالگرد نوزدهمین مناسبت به «خیابان» کارزار

 ایزنجیره هایقتل» شعار با سرکوب پروژۀ این مقتولین صدای

 .شد «شودنمی فراموش

 مجدداً را سیاسی زندانیان صدای ،«خیابان» کارزار 

 کرد عمومی

 که تاس حمایتی کارزاری ،«سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار

 راندنعقب برای کشور داخل در «کارگری سازمانده عمل کمیته»

 و طومارنویسی و نویسیعریضه همچون) منفعالنه هایتاکتیک

 و دست کف شعارنویسیِ تبِ و زندان از بیرون غذای اعتصاب

 سطح در زرد و خنثی مبارزات رواج و خانه کنج هایاندازیسِلفی

 زندانیان از دفاع در ترفعاالنه آژیتاتوری هایروش نفع به( مجازی

 دفه تحقق با کارزار این. بردمی کار به هاخیابان سطحِ در سیاسی

 در سازشکار و جومماشات رهبری بود خواهد قادر حال عین در پیش،

 علیه کارگری مبارزۀ هدایت نفع به را استبدادی ضد مبارزۀ

 .براند عقب به و افشا داریسرمایه

 نیروهای سیاسی، زندانیان از دفاع بشری حقوق کارزارهای در عموماً

 لیلد به حکومتی طلباصالح و( امپریالیستی و داخلی از اعم) راست

. دارند دست در انحصاراً را هاتریبون ایرسانه و مالی وافر منابع

 لِمعمو کارزارهای که شودمی آن مانعِ که نیروهاست همین استیالی

 و لرادیکا و فراگیر پایین، از کارزارهایی سیاسی، زندانیان از دفاع

 روست نهمی از. ندارند تریبونی که باشند کسانی صدای دهندۀانعکاس

 ندانیانز دموکراتیک حقوق از عیارتمام دفاع پیشبرد وظیفۀ حتی که

 باید هاآن و است چپ رادیکال و مترقی نیروهای دوش بر نیز سیاسی

 از دفاع اخص طور به و سیاسی زندانیان تمامی از دفاع پیشگامِ

 .ندارند دست در تریبونی که باشند ستمی تحت نیروهای

 مایل هک را متشکلی یا منفرد نیروی هر دست کارزار این بنیانگذاران

 ارندفشمی رفیقانه و صمیمانه باشد، عملی کارزارِ این در همکاری به

 در عملی هایفعالیت چنین در مشارکت به مایل افرادی چنانچه و

 تاهیکو آنان به تجربه انتقال برای راهی هیچ از ما بودند، کشور داخل

 و متحدین تمامی روی به همیشه ما با ارتباطی راه و کرد نخواهیم

 .بود خواهد باز عالقمندان

 ابهرب و شهابی رضا از دفاع در خیابان کارزار عملی حمایت

 رضایی

 زا بیش دستگیری و قمع و قلع با حاکمیت ،۱۷۳۷ دی پنجم دیروز

 قابلم در شهابی رضا از حمایت به که تظاهرکنندگانی از نفر پنجاه

 هفیصل را او از دفاع غائلۀ خود خیال به بودند،کرده تجمع کار وزارت

 خیابان: »مایتی کارزار حهای فعالیتزارش گ
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 هک کمپینی از بعد ،«سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار. داد

 با مجدداً بود داده ترتیب شهابی از حمایت در شهریورماه

 او شدۀسرکوب صدای برای تریبونی به را هاخیابان هاییدیوارنگاری

 بر را سکته دومین زخم رنجورش تنِ هرچند که کارگری کرد؛ بدل

 صدای بدون صدا، این اما. است داشته اشنگه باال ارادۀ اما دارد، خود

 در شهابی رضا مبارزۀ و رنج ثانیۀ هر در. شدنمی کامل رضایی ربابه

 هب رضایی ربابه فراخوان. است هنوز و بوده شریک هم ربابه زندان،

 ربابه. است دفاعقابل بسیار الگویی کار، سرکوبِ وزارتِ مقابل تجمع

 نشان خوب حاکم، بندانقداره رژیم با درگیری سیاه روزهای این در

. ندکمی عمل هابزنگاه سر خوبی به اشطبقاتی غریزۀ و شمّ که داد

 بها ایرهذ زیباکالم سعید قماش از اصولگرایی هایماندهته به نه ربابه

 را فراخوان عوض در او. شد رضا جان سر بر مماشات به حاضر نه داد،

 اعضای به خطاب ها،شهابی گرانِشکنجه و دادگستری جای به

 مامت خالصه و مترقی و چپ نیروهای جوانان، واحد، شرکت سندیکای

. دارند خود با را حاکمیت این زجرهای طعم یک هر که داد کسانی

 جای به و بیاموزند آن از دارد جا کارگری فعاالن هنوز که ایغریزه

 متحدین سرکوب، هایدستگاه سایر و اطالعات وزارت با نگارینامه

 .دهند قرار خطاب را خود واقعی

 یک هب اتکا با مگر بود، نخواهد و نیست ممکن شهابی رضا از حمایت

 یروزد که امری. جنبش این گسترش و تقویت با و اعتراضی جنبش

 هک حرکتی سرکوبِ. دیدیم را آن گذشته هایماه طی بار دومین برای

 اداتح اتفاقاً بلکه کرد نخواهد خفه را آن صدای تنها نه داد رخ دیروز

 هم ما. کرد خواهد جسورتر و ترءجری شهابی از جمعی دفاع در را ما

 پاسخبی هاسرکوب این» که دهیممی را پیام این خود نوبۀ به

 ! «دماننمی

. اشدب بوده میان این در هم دیگر ناپیدای یا کم جنبۀ یک شاید اما

 ودخ تعریف و ماهیت برخالف هم سندیکا حتی که کرد اثبات تاریخ

 نفیص مطالباتی چنبرۀ در صرفاً خویش، تمایل از درجه هر با تواندنمی

 به رناگزی هم را هاترینصنفی ایران داریسرمایه خصلت. بماند باقی

 امروز تجمع از بهتر گواهی چه و کشاند خواهد سیاسی مبارزۀ عرصۀ

 .کار وزارت مقابل

 محمد کردن زجرکش و زندان در زمانی شاهرخ قتل کهآن نهایت در

 رژیم هایسرکوب از دست این مقابل در اگر که داد نشان جراحی

 بارزینم تک تک تا ندارند ابایی هیچ آنان نایستاد، قاطعانه و متحدانه

 .برسانند قتل به خاموش شکل به زندان در را کارگر طبقۀ

 

 

 

 

 

 

 

 

  


