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مقدمه ی کمیته:

برخیزیم برویم ببینیم کارگران معرتض چطور آدم هایی هستند؟ برخیزیم و برویم ببینیم آنان که در دی و آبان از 

نربد تن به تن با پاسدارها و ضدشورش و بسیجی ها نرتسیدند چطور تیپ هایی هستند و چطور زندگی می کنند؟ 

چطور مواقعی که از شدت بحران انتظار داریم بلند شوند، برمنی خیزند و در هنگامه ای که می پنداریم به خاطر 

را  حکومت  می کشند،  به آتش  و  می شوند  حارض  کف  بر  جان  شده اند،  محافظه کار  و  بی حس  رسکوب  و  فقر 

می ترسانند و گاه تاریخ را تغییر می دهند.

ما هم درباره ی این نیروها بسیار خواندیم و کم هم ننوشتیم اما برآنیم که این پدیده ی زنده چیزی نیست که 

تحلیل درباره ی آن را به صورتبندی های منطقی و دقیق نظری یا مطالعات و پژوهش های میدانی پیشین بسپاریم. 

این روزها نه تضمینی است که شورشِی دیروز به یک باره وا ندهد و خسته نشود، و یا خسته و بی حوصله ی دیروز، 

کاسه ی صربش لربیز نشود و یک مبارز متام عیار از آب درنیاید. در نیمه ی اول سال ۱۳۵۷ بسیاری از مبارزان از 

چرایی عدم وقوع خیزش ها و اعتصابات در میان کارگران علی رغم رشایط اقتصادی-سیاسی نامناسب و همچنین 

سوابق اعرتاضی درخشان، متعجب و خشمگین بودند:

»رفقای کارگر!... شام باید از بی عملی بیرون آیید... اکنون که کشور ما انقالبی ترین روزهای خود را می گذراند... 

کارگران آن طور که شایسته ی طبقه ی کارگر است به طور فعال در این مبارزه رشکت منی کنند... ما باید به صف 

پیشگامان جنبش کارگری اخیر، یعنی کارگران صنعت نفت، ذوب آهن و برق... بپیوندیم. راستی چرا این کارگران 

این گونه با رژیم مبارزه می کنند ولی ما تقریبا بی تفاوت به این امور، که در اطراف ما می گذرد به کارمان ادامه 

می دهیم؟« )اعالمیه ای از سازمان »پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر«(

از این قبیل ترَشرَ زدن ها طی ۴۲ سال گذشته برای نیروهایی چون ما کم اتفاق نیفتاده است:
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- چرا پس از رسکوب شوراهای کارگری تا اواخر ۱۳۵۹، نشد که بار دیگر کارگران علیه جمهوری اسالمی برخیزند؟

- چرا شورش های حاشیه نشیناِن کوی طالب مشهد و اسالم شهر در دهه ی ۱۳۷۰ به دیگر حاشیه نشین های کشور 

ترسی پیدا نکرد؟

- چرا کارگران نفت اعتصاب گسرتده ای نکردند؟

و  مهدوی  جاویدی،  )ریاحی،  خاتون آباد  مس  کشته شده ی  معرتِض  کارگران  با  همبستگی  در  کارگران  چرا   -

مؤمنی( در دی ماه ۱۳۸۲ اعرتاض نکرند؟

- چرا...

- چرا آبان تکرار منی شود؟

»شورش  عنوان  ذیل  مقوله ای  از  سخن  می توان  تریبونی  هر  از   ۹۶ دی ماه  خیزش  هنگام  از  که  است  سال   ۳

فرودستان« را شنید. برخی با ترس، برخی با خوشحالی و برخی با تردید، جملگی از پایان آنچه »طبقه ی متوسط« 

می نامند و آغاز فروپاشی جمهوری اسالمی به دست همین فرودستان می گویند. ده ها مقاله و سخرنانی در خصوص 

و  نوشته  و...  قهرآمیز«  یا  مدنی  »مبارزه ی  کارگر«،  طبقه ی  با  فرودستان  »نسبت  فرودستان«،  »شورش  چیستی 

ایراد شده است. در این ۳ سال )بجز سالی که گذشت به سبب توأمان شدن با همه گیری کرونا( تعداد اعرتاضات 

کارگری هم کم نبود و برخی از آن ها چون »هفت تپه«، »فوالد« و »هپکو« بارها و بارها نام شان تکرار شد. فراز 

و فرودهای بسیاری پیرامون این اعرتاضات اتفاق افتاد و تا به امروز هم ادامه دارد. در این خصوص هم ده ها 

مصاحبه و مطلب تولید شد.

اگر با استدالل های نظری و شواهد تجربی می پذیریم که کارگران )به معنای کلیه ی ُمزدبگیران( و حاشیه نشینان، 

به سبب جمعیت، موقعیت شان در ساختار تولید و خشمگینی ناشی از رشایط هردم اسف بارتر برای انسانیت شان 

مهمرتین نیروهای تغییر زمانه ی ما هستند، پس نه جای منتظر نشسنت برای وقِت نامعلومی ست که به اعتبار 

تئوری یا تحلیل های تجربی گذشته )و با این رسعت تحوالت چه جای تعجب که بگوییم مشاهدات ۶ ماه پیش 

هم قدیمی ست( چشم انتظار خیزش از سوی آنان باشیم و به اعتبار رخ دادن/ندادنش مدام شوکه و خوشحال یا 

خشمگین و افرسده شویم؛ و نه جای رصف نظر کردن از رشایط ناپایدار روانی-سیاسی این نیروهاست. ما انتخاب 

می کنیم چون بسیاری از گذشتگان به درون آنان رویم، با چشم خود جزئياتی مهم را ببینیم و بشنویم و تا حد 

امکان به عوض منتظر غیرفعاِل خیزش و قیامی ماندن، در باال بردن احتامل وقوع آن به اعتبار فهِم میانجی های 

برخاسنِت این نیروها، همت گامریم.
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به این ترتیب در گزارش هایی که از نظر خواهد گذشت، قصد داریم با بررسی رشایط تعدادی از کارخانه ها، مناطق 

حاشیه ای و شهری کشور، به سنجش وضعیت جاری در آن ها و میزان تطابق رشایط واقعی کارگران و حاشیه نشینان 

با انتظارات سیاسی شکل گرفته از ایشان به واسطه ی تحوالت سیاسی دی ۹۶ و آبان ۹۸ بپردازیم. رضورت انتخاب 

هریک از مناطقی که تحقیق در آن صورت گرفته نیز در ابتدای یادداشت مربوط به هامن نقطه آورده شده است.

جمع آوری این اطالعات از طریق مصاحبه با کارگران و ساکنان حاشیه ها و مشاهدات میدانی ما صورت گرفته و 

خواهد گرفت. نهایتا در این سلسله گزارش ها، تالش کرده ایم تا با ارائه ی بازتابی واقعی و به دور از کلیشه های رایج، 

اوال تاکیدی بر اهمیت مشاهدات میدانی مداوم برای نیروهای مبارز فعلی در راستای پیوند با سوژه های اصلی 

انقالبی داشته باشیم و دوما دیگرانی که مشغول این اقدام و یا در پی انجام آن هستند را دعوت به همکاری 

کنیم . هامن طور که اشاره شد برای ما این نه یک رسگرمی پژوهشی-تحقیقی، که فهم چالش های سیاسی بر رس 

راه تداوم منطق خیزش ها و قیام هایی چون آبان ۹۸ است؛ چالش هایی که از نگاه ما فراتر از کلیاِت مربوط به 

ساختارهای حاکمیت، نیازمند رخنه در منت حیات اجتامعی-سیاسی این نیروهای بالقوه انقالبی است. رخنه ای به 

قصد شناخِت از نزدیک، فهم چند و چون درخودماندگی ها، و دست آخر تالش برای رسبرآوردن خالقیت های پراتیک 

از دل پدیده ی زنده ی کارگران و حاشیه نشینان، انساِن ماه دی، انساِن ماه آبان.
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اصفهاِن ما، اصفهاِن آن ها

تصور کنید اصفهانی که از منظر منطق اقتصادی برای جمهوری اسالمی یعنی ذوب آهن، مجتمع فوالد مبارکه، 

پاالیشگاه های نفت و پرتوشیمی، و رشکت پلی اکریل، بدل به صحنه ی اعتصاب و اعرتاض دسته جمعی کارگران 

این مجتمع های تولیدی شود. حتی اعتصاب و اعرتاض مدت داِر یک هشتم جمعیت کارگران شاغل در این واحدها 

می تواند در حکم یک فاجعه برای سود صنعت و صنایع وابسته به محصوالت این واحدها باشد.

تنها مورد ذوب آهن را در نظر بگیریم: ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگرتین کارخانه ی تولیدکننده ی فوالد ساختامنی 

و ریل در ایران و بزرگرتین تولیدکننده ی محصوالت طویل در خاورمیانه با حدود ۱۶۰۰۰ کارگر، چه از حیث جایگاه 

ویژه و حیاتی آن در صنعت کشور و چه از لحاظ شامر نیروی کاری که در مرکز کشور به خدمت گرفته است، یک 

شاه رگ تولید به حساب می آید. اکنون تخیِل متأثر از ابتدای منت ما را بر آن می دارد که بپرسیم چرا نشود ذوب آهن 

در جایگاه شاه رگ اعتصاب و اعرتاض کارگران ایران قرار گیرد؟

حافظه ی تاریخی جنبش کارگری ایران امروز به سختی به یاد می آورد که اصفهان به اعتبار مبارزات کارگران اش 

-به ویژه در کارخانه های نساجی - حد فاصل ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ طالیه دار جنبش کارگری بود. آنان حتی در فروردین 

۱۳۲۴ برای مدت ۲۰ روز طی یک نربد خونین با کارفرمایان و گروه های فشار مسلح وابسته به ایشان، زمامداری 

شهر را هم به عهده گرفتند.

استعدادهای شورش و خیزش مردم در اصفهان بار دیگر از دی ماه ۹۶ به این سو با اسم شهر قهدریجان و اعرتاضات 

توأم با درگیری های شدید کشاورزان آن بر رس مسأله ی آب، نگاه ها را متوجه خود کرد؛ و در جریان قیام آبان ۹۸ 

از حیث تعداد نقاط درگیری در رده ی سومین استان قرار گرفت.
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اکنون ببینیم در شاه رگ آهن ایران، آتش کاران چگونه حارضند؟ اوضاع چطور است؟ کاسه ی صربشان از سختی کار 

و کمی دستمزد و دیگر رشایط کاری لربیز شده یا که پراکنده و رس در گریبان به امیدی دور روزگار می گذرانند؟

کارگران  از  با شامری  گفتگو  از طریق  دادیم،  را  آن  که وعده ی  از سلسله گزارش هایی  گزارش مخترص  اولین  در 

ِو کارگری حاکم بر آن را بهرت درک کنیم و جمع بندی سیاسی موقتی از این مجتمع  ذوب آهن، در صدد برآمدیم تا جرَ

تولیدی تعیین کننده در صنعت کشور به دست دهیم.

***

پیامنکاری  و  مستقیم  قرارداد  رسمی،  دسته ی  سه  به  کاری  قرارداد  نوع  تفکیک  به  ذوب آهن  کارخانه ی  پرسنل 

تقسیم می شوند )البته تعدادی از نیروها نیز پس از ۵ سال کار قراردادی، استخدام رسمی می شوند(. آخرین گزارش 

تفسیری مدیریت مربوط به سال ۱۳۹۷، تعداد کارکنان رسمی و قراردادی رشکت را در سال های ۹۶ و ۹۷ به رشح 

زیر اعالم می کند:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱۱۳۹۶/۱۲/۲۹شرح
۴۷۱۴۴۸۳۰کارکنان رسمی

۹۲۵۳۹۳۹۷کارکنان قراردادی
۱۳۹۶۷۱۴۲۲۷جمع

این گزارش آماری از تعداد کارگران به تفکیک جنسیت و همچنین تعداد کارگران پیامنکاری ارائه منی دهد.

اما گفته های کارگران حاکی از این است که زنان سهم بسیار کوچکی از پرسنل کارخانه در بخش اداری را شامل 

می شوند و “مجوز ورود به بخش خط تولید( به استثنای کارشناسان بهداشت حرفه ای) را ندارند.«

گزارش تفسیری سال ۹۶ نشانگر آن است که شامر پرسنِل با مدرک دیپلم چه در میان کارگران رسمی و چه کارگران 

قراردادی نسبت به سایرین بیشرت است.

به گفته ی یکی از کارگران بازنشسته که از سال ۷۰ در این کارخانه مشغول به کار شده است “در آن زمان متامی 

کارگران و پرسنل ذوب آهن رسمی بوده اند« حال آنکه نسبت پرسنل رسمی به کل پرسنل با نرخ نزولی در سال ۹۶، 

۳۳.۹ درصد و در سال ۹۷، ۳۳.۷ درصد بوده است.
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مقایسه ی دستمزد این سه قسم نشان می دهد که کارگران رسمی از میزان دستمزد و مزایای مساعدتری نسبت به 

کارگران قرارداد مستقیم، و این کارگران نسبت به کارگران پیامنکاری برخوردارند.

عالوه بر سطح دستمزد و مزایا، امنیت شغلی کارگران قرارداد مستقیم با قراردادهای یک ساله و کارگران پیامنکاری 

آنان  از  تعدادی  ساله  هر  که  است  رسمی ای  کارگران  با  مقایسه  غیرقابل  و  پایین  بسیار  ۳ماهه  قراردادهای  با 

بازنشست شده و نیروی جدیدی نیز به آنان اضافه منی شود.

از همه وخیم تر است. در گذشته قراردادهای کاری ۸۹روزه  هامن گونه که گفته شد رشایط کارگران پیامنکاری 

آن ها را از شمول نظام تأمین اجتامعی خارج می کرد و اکنون قراردادهای یک تا سه ماهه حق سنوات، بیمه ی 

بیکاری و بسیاری دیگر از حقوق آنان را به شیوه های قانونی و غیرقانونی سلب می کند و در صورتی که این 

کارگران دردرسهای پروسه ی طوالنی شکایت از کارفرما را به جان بخرند، پس از امتام مدت زمان قرارداد از کار 

اخراج می شوند.

کارگران  نیز  این بار  اما  درآمده  اجرا  به  اصفهان  ذوب آهن  در  که  است  ۲سال  حدود  مشاغل  طبقه بندی  قانون 

پیامنکاری خارج از حدود این قانون قرار دارند و همه ی آن ها با هر مسئولیت و تخصصی در بهرتین حالت پایه ی 

بیمه و حقوق مصوب را دریافت می کنند.

نارضایتی اصلی کارگران معطوف به سطح پایین دستمزدهاست. کارگران از طریق دوستان و آشنایان خود و یا 

کارآموزانی که از کارخانه های دیگر به طور موقت به ذوب آهن می آیند از سطح دستمزد و مزایای کارخانجات 

مشابه دیگر مطلع می شوند. قریب به اتفاق کارگران مصاحبه شونده معتقد بودند که “حقوق و مزایای کارگران 

مجتمع فوالد مبارکه از کارگران ذوب آهن بسیار باالتر است« و نسبت به این موضوع معرتض بودند.

مسأله ی دیگری که کارگران بخش های پُرخطرتر کارخانه را درگیر می کند، ایمنی است. اگرچه رعایت موارد ایمنی 

در این کارخانه در وضعیت وخیمی قرار ندارد اما کارگران بخش هایی مثل ریخته گری از کمبود امکاناتی مثل لباس 

و کفش ریخته گری صحبت می کنند.

به بیان یکی از کارگران “اگرچه بازرسی از بخش های مختلف مرتبا انجام می گیرد و کمیته ی حفاظت فنی جلسات 

هفتگی برای رسیدگی به امور ایمنی برگزار می کند اما پیگیری بسیاری از موارد در همین سطح تهیه ی گزارش 

می ماند و به مرحله ی اجرا منی رسد.«

افراد متخلفی که  با  ایمنی در برخورد  را »علت تسامح مسئولین  ایمنی کافی  امکانات  فرد دیگری عدم وجود 

مقررات ایمنی را به درستی اجرا منی کنند« عنوان می کند.
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هوا،  در  معلق  سیلیس  ذرات  محیط،  در  موجود  آهن  اکسید  الکرتیکی،  قوس  حرارتی،  آلودگی  آلودگی صوتی، 

بخارات گوگرد و سیانور، گردوغبار، دود حاصل از سوزاندن کربن ُچدن، گازهای فرآیندی مانند کُک )coke( و 

تولوئن آزادشده در فرآیند کُکسازی و ترکیب اتفنول دار از جمله آلودگی ها و خطراتی است که کارگران برشمردند.

علی رغم تأکید مفرط کارخانه بر فعالیت های زیست محیطی انجام گرفته، اظهارات تعدادی از پرسنل دال بر عدم 

تعویض به موقع فیلرتها و خاموش بودن آن ها جز در مواقع انجام بازرسی است.

این کار، عمده ی کارگران را در اندک زمانی دچار مشکالت جدی  همچنین شایان ذکر است که رسوصدای زیاد 

شنوایی می کند. آنان منی توانند از گوش گیر استفاده کنند چرا که باید بتوانند صدای فریاد هشداری را در خصوص 

افتادن چیزی بشنوند. در طول روز آسیب دیدگی های سطحی سوختگی در زمره ی مواردی ست که برای این کارگران 

عادی شده است.

سوی  از  حوادث  و  عمر  بیمه ی  درمان،  بیمه ی  مطالبه ی  در  می توان  را  آن  دغدغه ی  که  مسأله ای ست  این 

بازنشسته های ذوب آهن دید. در آخرین اعرتاض گسرتده ی آنان که اردیبهشت سال گذشته بود، دست کم ۵۰۰ نفر 

مقابل استانداری اصفهان جمع شدند. پاسکاری شدن بازنشسته ها میان صندوق فوالد و ذوب آهن برای تحقق 

مطالبات شان موضوعی ست که از سال ۸۸ به سبب خصوصی سازی برخی از رشکت های فوالد منجر به تعویقات 

مکرر مستمری بازنشسته های زیرمجموعه ی آن شده است. صندوق بازنشستگی فوالد کشور ۸۶ هزار بازنشسته 

دارد که ۶۰ درصد آنها را بازنشستگان ذوب آهن تشکیل می دهند.

نکته ی قابل توجه دیگر اظهار بی اطالعی یا تردید اکرث کارگران درباره ی وجود تشکل های کارگری پیش بینی شده در 

قانون کار است. یکی از کارگران در پاسخ به این سوأل که کدام یک از تشکل های کارگری )انجمن صنفی، شورای 

به  انجمن اسالمی  نهادی تحت عنوان  “تنها  کار، مناینده ی کارگری( در کارخانه فعالیت می کنند، گفت  اسالمی 

فعالیت های فرهنگی می پردازد!« اقلیتی از کارگران هم گفتند که کارخانه دارای مناینده ی کارگری است اما این 

شخص توان پیگیری چندانی ندارد و رصفا سمتی فرمایشی است. تعدادی نیز گفتند که »قبال مناینده ی کارگری 

برگزاری  حال  در  مسئولین  اکنون  آمده،  پیش  دستمزد  آیتم های  رس  بر  اخیرا  که  مسائلی  خاطر  به  و  نداشتیم 

انتخابات و تعیین مناینده ی کارگری هستند.« با این اوصاف تنها راه پیگیری مطالبات کارگران، به صورت فردی و 

از طریق صحبت با مسئوالن یا مراجعه به رسپرست هر بخش است.

وسعت کارخانه و عدم وجود شهرک های مختص به ذوب آهن )نیروی کار از شهرهای اطراف تا شعاع ۵۰ کیلومرتی 

که به کارخانه رسویس رفت وآمد دارد، تأمین می شود. بنابراین عمده ی کارگران در شهرهای زرین شهر، اصفهان، 
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شاهین شهر و شهرضا زندگی می کنند( باعث شده تا ارتباط چندانی میان کارگران بخش های مختلف کارخانه شکل 

نگرفته و اطالع آن ها از حال یکدیگر محدود به هفته نامه ی رسمی کارخانه به اسم »آتش کار« باشد که اتفاقات 

بخش های مختلف را بازتاب می دهد و در واقع یک بولنت اداری گزارش عملکرد است.

با توجه به این نواقص و تعداد باالی نیروی کار، سابقه ی اعرتاض و اعتصابات در کارخانه بسیار کمرنگ و محدود 

است تا حدی که کارگران به جز اعتصاب کوتاه مدت چندماه قبل، یا هیچ اعرتاض جدی ای را به خاطر منی آوردند و 

یا تاریخ آخرین اعرتاض یا اعتصاب را در موارد مختلف سال های ۷۴، ۷۶، ۸۴ و ۸۵ اعالم می کردند. متامی اعرتاضات 

مذکور پیرامون حقوق معوقه و یا افزایش دستمزد بوده است.

آخرین اعتصاب مربوط به ۲ تا ۳ ماه پیش است که حدود ۲۰۰۰ نفر از کارگران در اعرتاض به آیتم هایی از دستمزد 

مانند فوق العاده ی خارج از مرکز۱ که به کارگران ذوب آهن پرداخت منی شود، به مدت ۳ تا ۴ ساعت دست از 

کار کشیدند و با قول مسئولین و مدیران برای پیگیری مطالبات کارگران اعتصاب پایان یافته است. هامن گونه که 

کارگران نیز می گفتند »اعتصاب رسانه ای نشده و هیچ خربی مربوط به آن در دسرتس نیست.«

اعرتاض کارگران بیشرت متوجه مزایای دستمزدی ای است که نسبت به کارگران مجتمع فوالد مبارکه و رشکت نفت 

پایین تراست.

در سال ۱۳۹۲، ۵۶ درصد سهام ذوب آهن توسط سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه شده و بدین ترتیب »رشکت 

رسمایه گذاری صدرتأمین« از هلدینگ های زیرمجموعه ی رشکت رسمایه گذاری تأمین اجتامعی )شستا( که تا سال 

۱۳۸۷ به طور تخصصی در حوزه ی صنایع کاشی و رسامیک فعالیت می کرد، به دنبال تغییر سیاست های شستا 

با ورود به حوزه ی صنعت کانی های فلزی و غیرفلزی، مالک اصلی این کارخانه شد. در حال حارض سهام داران 

بازرگان ذوب آهن  پویش  مالکیت، رشکت  درصد   ۵۵.۹ با  اجتامعی  تأمین  سازمان  از  عبارت اند  کارخانه  عمده ی 

اصفهان با ۱۷.۳ درصد مالکیت و رشکت رسمایه گذاری سامان فرهنگیان با ۱.۲ درصد مالکیت. بخشی از سهامداران 

کارخانه نیز کارگرانی هستند که سال ۹۰ در کارخانه مشغول به کار بوده اند )به کارگرانی که بعد از سال ۹۰ در 

کارخانه مشغول به کار شده اند سهامی تعلق نگرفته است(.

به زعم کارگران خصوصی سازی با قطع حامیت های دولتی باعث تضعیف کارخانه شده است، که جلوه ی آن را 

می توان در کاهش برخی از مزایا و امکانات مشاهده کرد. البته پیرامون این مسأله اعرتاضی صورت نگرفته است.

۱. یکی از آیتم های مزدی که به کارگرانی که در کارگاه های دور از مناطق مسکونی مشغول به کارند تعلق می گیرد.
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جمع بندی

به نظر می رسد با تفکیکی که به جهت نحوه ی قرارداد استخدامی میان کارگران این کارخانه بوجود آمده، انتظار 

اعرتاض داشنت از جانب کارگران با قرارداد رسمی و حتی قرارداد مستقیم را باید تا حد زیادی منتفی دانست. این 

مسأله در کنار بی خربی کارگران از هم به دلیل وسعت کارخانه و تقسیم کاِر عمیق صورت گرفته در آن از یک سو، 

و همچنین محافظه کاری درونی شده در ایشان به سبب ترِس ازدست دادن شغل، رشایط مادی برای شکل گرفنت 

عمِل جمعی طبقاتی را مختل کرده است.

در رشایط حارض شاید تنها عامل جدی پیونددهنده ی کارگران این مجتمع گسرتده به  یکدیگر، خطرات متوجه 

سالمتی ایشان به اعتبار مواردی است که در گزارش به آن اشاره شد؛ اما به نظر می رسد این موضوع به عنوان 

تبعات ناگزیر و طبیعی ناشی از کار برای کارگران نرمال شده است.

بار بودن هزینه ی اخراج بر هر شکلی از امکان اعرتاض و انتقاد از کارفرما برای کارگران، باعث شده کارگران حتی 

»انجمن  اسالمی«،  واقعاموجود »شورای  )به شکل  کار  قانون  کارگران در  امکان تشکل یابی  پیش بینی  به  نسبت 

صنفی« و »مناینده کارگری«( هم درصدد کسب اطالعی برنیایند، چه رسد به تالش برای شکل دادن به آن.

با این تفاصیل به مثال بسیاری از دیگر کارگران کشور، تنها بحث »معوقات دستمزدی« به شکلی بسیار محدود و 

غیرمستمر اعرتاض و اعتصاب را در میان این کارگران باعث شده است.

به این ترتیب به نظر می رسد برای درانداخته شدن ابتدایی ترین ایده ی اعرتاضی در اذهان این کارگران، مهمرتین 

یکدیگر. ساخته شدن یک شبکه ی  با  تولیدی  کارگران یک مجتمع  ارتباط  فقدان  بر  غلبه  از  است  عبارت  مانع 

ارتباطی به واسطه ی کارگرانی از هر واحد که در جریان اوضاع روزمره و کاری دیگر همکاران خویش قرار بگیرند، 

کارگری  اخبار  که  ارگانی خربی  شدن  ساخته  است.  ذوب آهن  نظیر  بزرگی  تولیدی  مجتمع های  نیاز  فوری ترین 

کارخانه را نش دهد و به مرور کارگران نسب به مطالعه ی آن ترغیب شوند، می تواند از دیگر ایده های فراروی از 

چالش مذکور باشد.

ساخته شدن این میانجی های ارتباطی تا حد امکان باید بیرون از کارخانه و بدون برانگیخنت کوچکرتین شکی در 

درون آن صورت پذیرد؛ چه اینکه در مجتمع های تولیدی ای با جایگاه حساس اقتصادی نظیر ذوب آهن، حراست 

کارخانه نقش چشم و گوش حاکمیت را ایفا می کند. آنان با دقت از دوربین های نصب شده در سالن های تولید 

روابط را رصد می کنند و با بروز هر نارضایتی یا شنیدن شایعات، سایه ی شوم خویش را بر کارخانه می گسرتانند. در 

این راستا استفاده از خود کارگران برای جاسوسی امری شایع و رایج بوده و هست. سوءاستفاده از تفکیک شغلی 



12

ذوِب آهن، ذوِب کارگر، ذوِب نظام

کارگران و به جان هم انداخنت آنان تکنیک همیشگی کارفرمایان بوده است. از این روست که باید برای ساخنت و 

محافظت از شبکه های ارتباطی بی گدار به آب نزد و آهسته و پیوسته عمل کرد.

همچنان که اشاره شد، امروز نه تنها کارگران ذوب آهن و کارگران اصفهان، بلکه بسیاری از کارگران کشور حافظه ی 

مثال رشادت های طبقاتی حتی ۱۰ سال گذشته ی همگنان  برای  نیستند  قادر  و  دارند  تاریخی جنبشی ضعیفی 

خویش را به یاد آورند. در دستور کار قرار گرفنت مستمر و جذاِب این یادآوری به صورت خاص و ویژه ی هر صنعت، 

استان و حتی هر مجتمع تولیدی، می تواند در باال بردن اعتامدبه نفس طبقاتی کارگران نقِش به سزایی ایفا کند.

بگذار دست ها به یاد آورند که چطور می توان جز آهن، بساط غیرانسانی کار مزدی را ذوب کنند!
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

