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مقدمهی کمیته:
برخیزیم برویم ببینیم کارگران معرتض چطور آدمهایی هستند؟ برخیزیم و برویم ببینیم آنان که در دی و آبان از
نربد تن به تن با پاسدارها و ضدشورش و بسیجیها نرتسیدند چطور تیپهایی هستند و چطور زندگی میکنند؟
چطور مواقعی که از شدت بحران انتظار داریم بلند شوند ،برمنیخیزند و در هنگامهای که میپنداریم به خاطر
فقر و رسکوب بیحس و محافظهکار شدهاند ،جان بر کف حارض میشوند و بهآتش میکشند ،حکومت را
میترسانند و گاه تاریخ را تغییر میدهند.
ما هم دربارهی این نیروها بسیار خواندیم و کم هم ننوشتیم اما برآنیم که این پدیدهی زنده چیزی نیست که
تحلیل دربارهی آن را به صورتبندیهای منطقی و دقیق نظری یا مطالعات و پژوهشهای میدانی پیشین بسپاریم.
این روزها نه تضمینی است که شورشیِ دیروز به یکباره وا ندهد و خسته نشود ،و یا خسته و بیحوصلهی دیروز،
کاسهی صربش لربیز نشود و یک مبارز متامعیار از آب درنیاید .در نیمهی اول سال  ۱۳۵۷بسیاری از مبارزان از
چرایی عدم وقوع خیزشها و اعتصابات در میان کارگران علیرغم رشایط اقتصادی-سیاسی نامناسب و همچنین
سوابق اعرتاضی درخشان ،متعجب و خشمگین بودند:
«رفقای کارگر! ...شام باید از بیعملی بیرون آیید ...اکنون که کشور ما انقالبیترین روزهای خود را میگذراند...
کارگران آنطور که شایستهی طبقهی کارگر است بهطور فعال در این مبارزه رشکت منیکنند ...ما باید به صف
پیشگامان جنبش کارگری اخیر ،یعنی کارگران صنعت نفت ،ذوبآهن و برق ...بپیوندیم .راستی چرا این کارگران
اینگونه با رژیم مبارزه میکنند ولی ما تقریبا بیتفاوت به این امور ،که در اطراف ما میگذرد به کارمان ادامه
میدهیم؟» (اعالمیهای از سازمان «پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر»)
از این قبیل ت رََش زدنها طی  ۴۲سال گذشته برای نیروهایی چون ما کم اتفاق نیفتاده است:
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 چرا پس از رسکوب شوراهای کارگری تا اواخر  ،۱۳۵۹نشد که بار دیگر کارگران علیه جمهوری اسالمی برخیزند؟ چرا شورشهای حاشیهنشینانِ کوی طالب مشهد و اسالمشهر در دههی  ۱۳۷۰به دیگر حاشیهنشینهای کشورترسی پیدا نکرد؟
 چرا کارگران نفت اعتصاب گسرتدهای نکردند؟ِ
معرتض کشتهشدهی مس خاتونآباد (ریاحی ،جاویدی ،مهدوی و
 چرا کارگران در همبستگی با کارگرانمؤمنی) در دیماه  ۱۳۸۲اعرتاض نکرند؟
 چرا... چرا آبان تکرار منیشود؟ ۳سال است که از هنگام خیزش دیماه  ۹۶از هر تریبونی میتوان سخن از مقولهای ذیل عنوان «شورش
فرودستان» را شنید .برخی با ترس ،برخی با خوشحالی و برخی با تردید ،جملگی از پایان آنچه «طبقهی متوسط»
مینامند و آغاز فروپاشی جمهوری اسالمی بهدست همین فرودستان میگویند .دهها مقاله و سخرنانی در خصوص
چیستی «شورش فرودستان»« ،نسبت فرودستان با طبقهی کارگر»« ،مبارزهی مدنی یا قهرآمیز» و ...نوشته و
ایراد شده است .در این  ۳سال (بجز سالی که گذشت به سبب توأمان شدن با همهگیری کرونا) تعداد اعرتاضات
کارگری هم کم نبود و برخی از آنها چون «هفتتپه»« ،فوالد» و «هپکو» بارها و بارها نامشان تکرار شد .فراز
و فرودهای بسیاری پیرامون این اعرتاضات اتفاق افتاد و تا به امروز هم ادامه دارد .در این خصوص هم دهها
مصاحبه و مطلب تولید شد.
اگر با استداللهای نظری و شواهد تجربی میپذیریم که کارگران (به معنای کلیهی ُمزدبگیران) و حاشیهنشینان،
به سبب جمعیت ،موقعیتشان در ساختار تولید و خشمگینی ناشی از رشایط هردم اسفبارتر برای انسانیتشان
مهمرتین نیروهای تغییر زمانهی ما هستند ،پس نه جای منتظر نشسنت برای ِ
وقت نامعلومیست که به اعتبار
تئوری یا تحلیلهای تجربی گذشته (و با این رسعت تحوالت چه جای تعجب که بگوییم مشاهدات  ۶ماه پیش
هم قدیمیست) چشمانتظار خیزش از سوی آنان باشیم و به اعتبار رخ دادن/ندادنش مدام شوکه و خوشحال یا
خشمگین و افرسده شویم؛ و نه جای رصفنظر کردن از رشایط ناپایدار روانی-سیاسی این نیروهاست .ما انتخاب
میکنیم چون بسیاری از گذشتگان به درون آنان رویم ،با چشم خود جزئياتی مهم را ببینیم و بشنویم و تا حد
فهم میانجیهای
امکان به عوض منتظر غیرفعا ِل خیزش و قیامی ماندن ،در باال بردن احتامل وقوع آن به اعتبار ِ
برخاس ِنت این نیروها ،همت گامریم.
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به اینترتیب در گزارشهایی که از نظر خواهد گذشت ،قصد داریم با بررسی رشایط تعدادی از کارخانهها ،مناطق
حاشیهای و شهری کشور ،به سنجش وضعیت جاری در آنها و میزان تطابق رشایط واقعی کارگران و حاشیهنشینان
با انتظارات سیاسی شکلگرفته از ایشان به واسطهی تحوالت سیاسی دی  ۹۶و آبان  ۹۸بپردازیم .رضورت انتخاب
هریک از مناطقی که تحقیق در آن صورت گرفته نیز در ابتدای یادداشت مربوط به هامن نقطه آورده شده است.
جمعآوری این اطالعات از طریق مصاحبه با کارگران و ساکنان حاشیهها و مشاهدات میدانی ما صورت گرفته و
خواهد گرفت .نهایتا در این سلسلهگزارشها ،تالش کردهایم تا با ارائهی بازتابی واقعی و بهدور از کلیشههای رایج،
اوال تاکیدی بر اهمیت مشاهدات میدانی مداوم برای نیروهای مبارز فعلی در راستای پیوند با سوژههای اصلی
انقالبی داشته باشیم و دوما دیگرانی که مشغول این اقدام و یا در پی انجام آن هستند را دعوت به همکاری
کنیم .هامنطور که اشاره شد برای ما این نه یک رسگرمی پژوهشی-تحقیقی ،که فهم چالشهای سیاسی بر رس
ِ
کلیات مربوط به
راه تداوم منطق خیزشها و قیامهایی چون آبان  ۹۸است؛ چالشهایی که از نگاه ما فراتر از
ساختارهای حاکمیت ،نیازمند رخنه در منت حیات اجتامعی-سیاسی این نیروهای بالقوه انقالبی است .رخنهای به
ِ
شناخت از نزدیک ،فهم چند و چون درخودماندگیها ،و دستآخر تالش برای رسبرآوردن خالقیتهای پراتیک
قصد
از دل پدیدهی زندهی کارگران و حاشیهنشینان ،انسانِ ماه دی ،انسانِ ماه آبان.
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اصفهانِ ما ،اصفهانِ آنها
تصور کنید اصفهانی که از منظر منطق اقتصادی برای جمهوری اسالمی یعنی ذوبآهن ،مجتمع فوالد مبارکه،
پاالیشگاههای نفت و پرتوشیمی ،و رشکت پلیاکریل ،بدل به صحنهی اعتصاب و اعرتاض دستهجمعی کارگران
این مجتمعهای تولیدی شود .حتی اعتصاب و اعرتاض مدتدا ِر یکهشتم جمعیت کارگران شاغل در این واحدها
میتواند در حکم یک فاجعه برای سود صنعت و صنایع وابسته به محصوالت این واحدها باشد.
تنها مورد ذوبآهن را در نظر بگیریم :ذوبآهن اصفهان اولین و بزرگرتین کارخانهی تولیدکنندهی فوالد ساختامنی
و ریل در ایران و بزرگرتین تولیدکنندهی محصوالت طویل در خاورمیانه با حدود  ۱۶۰۰۰کارگر ،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
شاهرگ تولید بهحساب میآید .اکنون تخیلِ متأثر از ابتدای منت ما را بر آن میدارد که بپرسیم چرا نشود ذوبآهن
در جایگاه شاهرگ اعتصاب و اعرتاض کارگران ایران قرار گیرد؟
حافظهی تاریخی جنبش کارگری ایران امروز به سختی به یاد میآورد که اصفهان به اعتبار مبارزات کارگراناش
به ویژه در کارخانههای نساجی -حد فاصل  ۱۳۲۰تا  ۱۳۲۴طالیهدار جنبش کارگری بود .آنان حتی در فروردین ۱۳۲۴برای مدت  ۲۰روز طی یک نربد خونین با کارفرمایان و گروههای فشار مسلح وابسته به ایشان ،زمامداری
شهر را هم بهعهده گرفتند.
استعدادهای شورش و خیزش مردم در اصفهان بار دیگر از دیماه  ۹۶به اینسو با اسم شهر قهدریجان و اعرتاضات
توأم با درگیریهای شدید کشاورزان آن بر رس مسألهی آب ،نگاهها را متوجه خود کرد؛ و در جریان قیام آبان ۹۸
از حیث تعداد نقاط درگیری در ردهی سومین استان قرار گرفت.
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اکنون ببینیم در شاهرگ آهن ایران ،آتشکاران چگونه حارضند؟ اوضاع چطور است؟ کاسهی صربشان از سختی کار
و کمی دستمزد و دیگر رشایط کاری لربیز شده یا که پراکنده و رس در گریبان به امیدی دور روزگار میگذرانند؟
در اولین گزارش مخترص از سلسلهگزارشهایی که وعدهی آن را دادیم ،از طریق گفتگو با شامری از کارگران
ذوبآهن ،در صدد برآمدیم تا َج ِو کارگری حاکم بر آن را بهرت درک کنیم و جمعبندی سیاسی موقتی از این مجتمع
تولیدی تعیینکننده در صنعت کشور بهدست دهیم.
***
پرسنل کارخانهی ذوبآهن به تفکیک نوع قرارداد کاری به سه دستهی رسمی ،قرارداد مستقیم و پیامنکاری
تقسیم میشوند (البته تعدادی از نیروها نیز پس از  ۵سال کار قراردادی ،استخدام رسمی میشوند) .آخرین گزارش
تفسیری مدیریت مربوط به سال  ،۱۳۹۷تعداد کارکنان رسمی و قراردادی رشکت را در سالهای  ۹۶و  ۹۷به رشح
زیر اعالم میکند:
شرح
کارکنان رسمی
کارکنان قراردادی
جمع

1397/06/31
4714
9253
13967

1396/12/29
4830
9397
14227

این گزارش آماری از تعداد کارگران به تفکیک جنسیت و همچنین تعداد کارگران پیامنکاری ارائه منیدهد.
اما گفتههای کارگران حاکی از این است که زنان سهم بسیار کوچکی از پرسنل کارخانه در بخش اداری را شامل
میشوند و “مجوز ورود به بخش خط تولید) به استثنای کارشناسان بهداشت حرفهای( را ندارند».
گزارش تفسیری سال  ۹۶نشانگر آن است که شامر پرسنلِ با مدرک دیپلم چه در میان کارگران رسمی و چه کارگران
قراردادی نسبت به سایرین بیشرت است.
به گفتهی یکی از کارگران بازنشسته که از سال  ۷۰در این کارخانه مشغول به کار شده است “در آن زمان متامی
کارگران و پرسنل ذوبآهن رسمی بودهاند» حال آنکه نسبت پرسنل رسمی به کل پرسنل با نرخ نزولی در سال ،۹۶
 ۳۳.۹درصد و در سال  ۳۳.۷ ،۹۷درصد بوده است.
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مقایسهی دستمزد این سه قسم نشان میدهد 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 یکساله و کارگران پیامنکاری
با قراردادهای ۳ماهه بسیار پایین و غیرقابل مقایسه با کارگران رسمیای است که هر ساله تعدادی از آنان
بازنشست شده و نیروی جدیدی نیز به آنان اضافه منیشود.
هامنگونه که گفته شد رشایط کارگران پیامنکاری از همه وخیمتر است .در گذشته قراردادهای کاری ۸۹روزه
آنها را از شمول نظام تأمین اجتامعی خارج میکرد و اکنون قراردادهای یک تا سه ماهه حق سنوات ،بیمهی
بیکاری و بسیاری دیگر از حقوق آنان را به شیوههای قانونی و غیرقانونی سلب میکند و در صورتی که این
کارگران دردرسهای پروسهی طوالنی شکایت از کارفرما را به جان بخرند ،پس از امتام مدتزمان قرارداد از کار
اخراج میشوند.
قانون طبقهبندی مشاغل حدود ۲سال است که در ذوبآهن اصفهان به اجرا درآمده اما اینبار نیز کارگران
پیامنکاری خارج از حدود این قانون قرار دارند و همهی آنها با هر مسئولیت و تخصصی در بهرتین حالت پایهی
بیمه و حقوق مصوب را دریافت میکنند.
نارضایتی اصلی کارگران معطوف به سطح پایین دستمزدهاست .کارگران از طریق دوستان و آشنایان خود و یا
کارآموزانی که از کارخانههای دیگر بهطور موقت به ذوبآهن میآیند از سطح دستمزد و مزایای کارخانجات
مشابه دیگر مطلع میشوند .قریب به اتفاق کارگران مصاحبهشونده معتقد بودند که “حقوق و مزایای کارگران
مجتمع فوالد مبارکه از کارگران ذوبآهن بسیار باالتر است» و نسبت به این موضوع معرتض بودند.
مسألهی دیگری که کارگران بخشهای پُرخطرتر کارخانه را درگیر میکند ،ایمنی است .اگرچه رعایت موارد ایمنی
در این کارخانه در وضعیت وخیمی قرار ندارد اما کارگران بخشهایی مثل ریختهگری از کمبود امکاناتی مثل لباس
و کفش ریختهگری صحبت میکنند.
به بیان یکی از کارگران “اگرچه بازرسی از بخشهای مختلف مرتبا انجام میگیرد و کمیتهی حفاظت فنی جلسات
هفتگی برای رسیدگی به امور ایمنی برگزار میکند اما پیگیری بسیاری از موارد در همین سطح تهیهی گزارش
میماند و به مرحلهی اجرا منیرسد».
فرد دیگری عدم وجود امکانات ایمنی کافی را «علت تسامح مسئولین ایمنی در برخورد با افراد متخلفی که
مقررات ایمنی را به درستی اجرا منیکنند» عنوان میکند.
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آلودگی صوتی ،آلودگی حرارتی ،قوس الکرتیکی ،اکسید آهن موجود در محیط ،ذرات سیلیس معلق در هوا،
بخارات گوگرد و سیانور ،گردوغبار ،دود حاصل از سوزاندن کربن ُچدن ،گازهای فرآیندی مانند کُک ( )cokeو
تولوئن آزادشده در فرآیند کُکسازی و ترکیب اتفنولدار از جمله آلودگیها و خطراتی است که کارگران برشمردند.
علیرغم تأکید مفرط کارخانه بر فعالیتهای زیستمحیطی انجامگرفته ،اظهارات تعدادی از پرسنل دال بر عدم
تعویض بهموقع فیلرتها و خاموش بودن آنها جز در مواقع انجام بازرسی است.
همچنین شایان ذکر است که رسوصدای زیاد این کار ،عمدهی کارگران را در اندکزمانی دچار مشکالت جدی
شنوایی میکند .آنان منیتوانند از گوشگیر استفاده کنند چرا که باید بتوانند صدای فریاد هشداری را در خصوص
افتادن چیزی بشنوند .در طول روز آسیبدیدگیهای سطحی سوختگی در زمرهی مواردیست که برای این کارگران
عادی شده است.
این مسألهایست که دغدغهی آن را میتوان در مطالبهی بیمهی درمان ،بیمهی عمر و حوادث از سوی
بازنشستههای ذوبآهن دید .در آخرین اعرتاض گسرتدهی آنان که اردیبهشت سال گذشته بود ،دستکم  ۵۰۰نفر
مقابل استانداری اصفهان جمع شدند .پاسکاری شدن بازنشستهها میان صندوق فوالد و ذوبآهن برای تحقق
مطالباتشان موضوعیست که از سال  ۸۸به سبب خصوصیسازی برخی از رشکتهای فوالد منجر به تعویقات
مکرر مستمری بازنشستههای زیرمجموعهی آن شده است .صندوق بازنشستگی فوالد کشور  ۸۶هزار بازنشسته
دارد که  ۶۰درصد آنها را بازنشستگان ذوبآهن تشکیل میدهند.
نکتهی قابل توجه دیگر اظهار بیاطالعی یا تردید اکرث کارگران دربارهی وجود تشکلهای کارگری پیشبینیشده در
قانون کار است .یکی از کارگران در پاسخ به این سوأل که کدامیک از تشکلهای کارگری (انجمن صنفی ،شورای
اسالمی کار ،منایندهی کارگری) در کارخانه فعالیت میکنند ،گفت “تنها نهادی تحت عنوان انجمن اسالمی به
فعالیتهای فرهنگی میپردازد!» اقلیتی از کارگران هم گفتند که کارخانه دارای منایندهی کارگری است اما این
شخص توان پیگیری چندانی ندارد و رصفا سمتی فرمایشی است .تعدادی نیز گفتند که «قبال منایندهی کارگری
نداشتیم و به خاطر مسائلی که اخیرا بر رس آیتمهای دستمزد پیش آمده ،اکنون مسئولین در حال برگزاری
انتخابات و تعیین منایندهی 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 شهرکهای مختص به ذوبآهن (نیروی کار از شهرهای اطراف تا شعاع  ۵۰کیلومرتی
که به کارخانه رسویس رفتوآمد دارد ،تأمین میشود .بنابراین عمدهی کارگران در شهرهای زرینشهر ،اصفهان،
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شاهینشهر و شهرضا زندگی میکنند) باعث شده تا ارتباط چندانی میان کارگران بخشهای مختلف کارخانه شکل
نگرفته و اطالع آنها از حال یکدیگر محدود به هفتهنامهی رسمی کارخانه به اسم «آتشکار» باشد که اتفاقات
بخشهای مختلف را بازتاب میدهد و در واقع یک بولنت اداری گزارش عملکرد است.
با توجه به این نواقص و تعداد باالی نیروی کار ،سابقهی اعرتاض و اعتصابات در کارخانه بسیار کمرنگ و محدود
است تا حدی که کارگران به جز اعتصاب کوتاهمدت چندماه قبل ،یا هیچ اعرتاض جدیای را به خاطر منیآوردند و
یا تاریخ آخرین اعرتاض یا اعتصاب را در موارد مختلف سالهای  ۸۴ ،۷۶ ،۷۴و  ۸۵اعالم میکردند .متامی اعرتاضات
مذکور پیرامون حقوق معوقه و یا افزایش دستمزد بوده است.
آخرین اعتصاب مربوط به  ۲تا  ۳ماه پیش است که حدود  ۲۰۰۰نفر از کارگران در اعرتاض به آیتمهایی از دستمزد
مانند فوقالعادهی خارج از مرکز 1که به کارگران ذوبآهن پرداخت منیشود ،به مدت  ۳تا  ۴ساعت دست از
کار کشیدند و با قول مسئولین و مدیران برای پیگیری مطالبات کارگران اعتصاب پایان یافته است .هامنگونه که
کارگران نیز میگفتند «اعتصاب رسانهای نشده و هیچ خربی مربوط به آن در دسرتس نیست».
اعرتاض کارگران بیشرت متوجه مزایای دستمزدیای است که نسبت به کارگران مجتمع فوالد مبارکه و رشکت نفت
پایینتراست.
در سال  ۵۶ ،۱۳۹۲درصد سهام ذوبآهن توسط سازمان خصوصیسازی در بورس عرضه شده و بدینترتیب «رشکت
رسمایهگذاری صدرتأمین» از هلدینگهای زیرمجموعهی رشکت رسمایهگذاری تأمین اجتامعی (شستا) که تا سال
 ۱۳۸۷به طور تخصصی در حوزهی صنایع کاشی و رسامیک فعالیت میکرد ،به دنبال تغییر سیاستهای شستا
با ورود به حوزهی صنعت کانیهای فلزی و غیرفلزی ،مالک اصلی این کارخانه شد .در حال حارض سهامداران
عمدهی کارخانه عبارتاند از سازمان تأمین اجتامعی با  55.9درصد مالکیت ،رشکت پویش بازرگان ذوبآهن
اصفهان با  17.3درصد مالکیت و رشکت رسمایهگذاری سامان فرهنگیان با  1.2درصد مالکیت .بخشی از سهامداران
کارخانه نیز کارگرانی هستند که سال  ۹۰در کارخانه مشغول به کار بودهاند (به کارگرانی که بعد از سال  ۹۰در
کارخانه مشغول به کار شدهاند سهامی تعلق نگرفته است).
به زعم کارگران خصوصیسازی با قطع حامیتهای دولتی باعث تضعیف کارخانه شده است ،که جلوهی آن را
میتوان در کاهش برخی از مزایا و امکانات مشاهده کرد .البته پیرامون این مسأله اعرتاضی صورت نگرفته است.

 .1یکی از آیتمهای مزدی که به کارگرانی که در کارگاههای دور از مناطق مسکونی مشغول به کارند تعلق میگیرد.
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جمعبندی
به نظر میرسد با تفکیکی که به جهت نحوهی 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 بیخربی کارگران از هم به دلیل وسعت کارخانه و تقسیم کا ِر عمیق صورتگرفته در آن از یک سو،
و همچنین محافظهکاری درونیشده در ایشان بهسبب ِ
ترس ازدست دادن شغل ،رشایط مادی برای شکل گرفنت
عملِ جمعی طبقاتی را مختل کرده است.
در رشایط حارض شاید تنها عامل جدی پیونددهندهی کارگران این مجتمع گسرتده به یکدیگر ،خطرات متوجه
سالمتی ایشان به اعتبار مواردی است که در گزارش به آن اشاره شد؛ اما به نظر میرسد این موضوع به عنوان
تبعات ناگزیر و طبیعی ناشی از کار برای کارگران نرمال شده است.
بار بودن هزینهی اخراج بر هر شکلی از امکان اعرتاض و انتقاد از کارفرما برای کارگران ،باعث شده کارگران حتی
نسبت به پیشبینی امکان تشکلیابی کارگران در قانون کار (به شکل واقعاموجود «شورای اسالمی»« ،انجمن
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 اینترتیب به نظر میرسد برای درانداخته شدن ابتداییترین ایدهی اعرتاضی در اذهان این کارگران ،مهمرتین
مانع عبارت است از غلبه بر فقدان ارتباط کارگران یک مجتمع تولیدی با یکدیگر .ساخته شدن یک شبکهی
ارتباطی به واسطهی کارگرانی از هر واحد که در جریان اوضاع روزمره و کاری دیگر همکاران خویش قرار بگیرند،
فوریترین نیاز مجتمعهای تولیدی بزرگی نظیر ذوبآهن است .ساخته شدن ارگانی خربی که اخبار کارگری
کارخانه را نرش دهد و به مرور کارگران نسب به مطالعهی آن ترغیب شوند ،میتواند از دیگر ایدههای فراروی از
چالش مذکور باشد.
ساخته شدن این میانجیهای ارتباطی تا حد امکان باید بیرون از کارخانه و بدون برانگیخنت کوچکرتین شکی در
درون آن صورت پذیرد؛ چه اینکه در مجتمعهای تولیدیای با جایگاه حساس اقتصادی نظیر ذوبآهن ،حراست
کارخانه نقش چشم و گوش حاکمیت را ایفا میکند .آنان با دقت از دوربینهای نصبشده در سالنهای تولید
روابط را رصد میکنند و با بروز هر نارضایتی یا شنیدن شایعات ،سایهی شوم خویش را بر کارخانه میگسرتانند .در
این راستا استفاده از خود کارگران برای جاسوسی امری شایع و رایج بوده و هست .سوءاستفاده از تفکیک شغلی
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کارگران و بهجان هم انداخنت آنان تکنیک همیشگی کارفرمایان بوده است .از اینروست که باید برای ساخنت و
محافظت از شبکههای ارتباطی بیگدار به آب نزد و آهسته و پیوسته عمل کرد.
همچنان که اشاره شد ،امروز نهتنها کارگران ذوبآهن و کارگران اصفهان ،بلکه بسیاری از کارگران کشور حافظهی
تاریخی جنبشی ضعیفی دارند و قادر نیستند برای مثال رشادتهای طبقاتی حتی  ۱۰سال گذشتهی همگنان
جذاب این یادآوری به صورت خاص و ویژهی هر صنعت،
خویش را بهیاد آورند .در دستور کار قرار گرفنت مستمر و
ِ
استان و حتی هر مجتمع تولیدی ،میتواند در باال بردن اعتامدبهنفس طبقاتی کارگران ِ
نقش بهسزایی ایفا کند.
بگذار دستها به یاد آورند که چطور میتوان جز آهن ،بساط غیرانسانی کار مزدی را ذوب کنند!
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