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  مقدمه

 ،گزارشی که در پی خواهد آمد آشنایی با شرکت قطعات توربین شهریار

، تجهیزات و اعتراضات اخیر دستگاه ها نیروي انسانی، آن شناسنامه ي

کارگران این واحد صنعتی است. این گزارش با همکاري چند نفر از کارگران 

شده است. امید است و تدوین شاغل و بازنشسته ي صنعت برق گردآوري 

را با این  نیرو گاهی صنایع  بخصوص اند کارگران دیگر واحدهاي تولیدي وبتو

کتاب قطور تجربه و تاریخ اعتراضات مجموعه آشنا کرده و برگی دیگر بر 

کارگري در ایران بیفزاید تا شاید این تجارب در اعتراضات و مبارزه ي سایر 

  خود به کار آید. مطالبات حققتکارگران در نیل به 

ابیم که اعتصاب اخیر کارکنان این شرکت و ی با مطالعه ي این گزارش درمی

آگاهانه و اتحاد و یکپارچگی آنان به بخشی از مطالبات خود از عمل دستیابی 

. نتیجه ي اعتصاب اخیر و اعتراضات چند سال گذشته ي می گیرد سرچشمه

ولی تا  ستن خواسته ها و مطالبات آنان بود،کارگران این شرکت به بار نش

نان ي  دغدغهبه راه حلی قطعی براي به یک زندگی انسانی، بدون  دستیابی

نگرانی از  بدون  ،نگرانی از سفره خالی فردا ، بدونبراي خود و خانواده شان

 با فاصله پر کردن اینآینده ي اجتماعی فرزندانشان و ... فاصله داشت و دارد. 
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تجربه اندوزي از حرکات گذشته و درس آموزي از آنها در آینده و نیز آگاه 

را به این فالکت و سیه روزي ما کارگران شدن به ساز و کارهایی که زندگی 

  ممکن خواهد  شد. خته استاندا

و تغییر در  اران آموختند که مشکل اصلی زندگی آنهگدر این اعتصاب کار

تغییر سهامداران و  و یا حتیان مدیر ان تنها در تغییرش ط معیشتـــشرای

 کشانده يروزسیه بدین را شان  آنچه که زندگی .نخواهد بود شرکت واگذاري

و به واقع هستی خود را  رابطه اي است که در آن کارگران، نیروي کار خود

بخور و  ش آنان معطوف به تامین لقمه نانتمام تالدر مقابل مزد می فروشند. 

نمیري است که تنها باعث می شود توان کار روز بعد را براي به چرخش در 

  آوردن چرخ هاي صنعت داشته باشند.

واقعی به سان هیوالیی بر جان و مال آنان سایه افکنده، این رابطه اجتماعی و 

مانند خفاشی خون آنان را می مکد و هر روز نحیف ترشان می کند. آگاهی 

پیچیده تر از کار با دستگاه هایی که با آنان توربین ها  ،یافتن از این ساز و کار

در حال  ي دوباره به سرمایه جانرا تعمیر می کنیم، ارزش آفرینی می کنیم، 

  مرگ می دهیم، نیست.
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ابزار  ،مان، ابزارهایی الزم دارند. آگاهی، سازماندهی و تشکل گرفتن مطالبات

به حداقل هایی  است و بدون اینها، مطالباطمان یل به خواسته هایمانن هاي 

  دردها و آالم هایمان خواهد بود.  رايخواهد رسید که تنها مسکنی ب

 -این اعتصاب یک ماهه دریافتیم که اداره ي کاردر این سال ها و به ویژه در 

مجري قوانین  -که به نادرست نهادي در خدمت کارگران تبلیغ می شود

سلطه ي سرمایه بر ما جاري می شود و  بر اساس این قوانین،و  سرمایه است

بی اختیار به فرمان سرمایه عمل می  ،ما کارگران همچون پیچی از ابزار تولید

کنیم. قوانین کار می گوید اعتصاب حرام است و در دیگر کشورهاي سرمایه 

داري نیز می گویند اعتصاب ممنوع است. ما کارگران به اتکاي نیروي خود 

آن را حالل کردیم و کارگر اروپایی آن را مجاز کرد. اعتصاب لحظاتی است 

شود. قید و بند هاي سرمایه را می می ارد عمل که کارگر به فرمان خود و

وحشت  ،گسلد. آنجاست که سرمایه از این نیروي رها شده از قید سرمایه

و خواستار مذاکره با کارگران می شود و به بخشی از مطالبات کارگران  کرده

تمکین می کند. کارگران توربین شهریار هم با توجه به توانشان و نداشتن 

. اما کردنداکتفا  انش رگران، به همین بخش از مطالباتحمایت دیگر کا

مساله اي که ذهن بیشتر کارگران و به ویژه کارگران پیشرو را به فکر وا می 

بخصوص کارگران ضوع است که چرا سایر کارگران صنعت برق ودارد این م
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علیرغم اطالع از اعتصاب کارگران قطعات  صنعتی در این منطقهشاغل 

معضل صرفا مربوط به کارگران  ، با آنها همراه نشدند. البته اینرتوربین شهریا

صنعت برق نمی شود، بلکه معضل جنبش کارگري است که مبارزاتش 

که هزینه بر بودن  شدهپراکنده و تدافعی است. فضاي سرکوب موجود باعث 

مبارزه ي کارگري مفروض باشد. با صرف توجه به چتر استبداد سرمایه بر 

هاي دور موکول کرد. بلکه همین مبارزات  توان، مبارزه را به فرداطبقه نمی 

کارگران توربین شهریار، گرچه نتوانست حمایت عملی دیگر کارگران صنعت 

برق را به مبارزه براي مطالباتی که به نوعی مطالبه ي خودشان و دیگر 

کم و کارگران نیز بود بکشاند، اما اطالع رسانی خوبی انجام گرفت. ارتباطی 

بیش بین بخش هاي مختلف کارگران صنعت برق به وجود آمد که می توانیم 

به ا با پیگیري و بازسازي و تکثیر این ارتباطات، کلنگ همبستگی کارگران ر

د ارتباط بین شرکت هاي مختلف، مثال بزنیم. شاید براي شروع کار ایجازمین 

اشد و شاید هم صنعت برق، پی ریزي اتحاد حلقه هاي مختلف صنعت برق ب

مطالعه ي همین گزارش شروعی باشد براي ارتباط بین کارگران شرکت هاي 

مختلف صنعت برق و راههاي دیگري که شما خوانندگان پیشنهاد می کنید. 

در هر صورت این معضل جنبش کارگري است و ما کارگران هستیم که باید 

  بپردازیم.ر با یکدیگ براي از میان برداشتن این معضالت به همفکري 
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  شکل گیريتاسیس و   

از نظر نام و ساختار کنونی در بین واحدهاي  شرکت قطعات توربین شهریار

شرکت توانیر  60تولیدي (صنعتی) کشور، تقریبا جوان و نوپاست. در دهه ي 

ایجاد کرد و  ،ين گازتعمیرات اساسی توربیرا تحت عنوان واحدي صنعتی 

این واحد که تا حدي توسعه یافته بود به عنوان معاونت  70در ابتداي دهه ي 

ساخت و بازسازي قطعات توربین و به عنوان زیر مجموعه ي شرکت توسعه 

  ي صنایع نیروگاهی فعالیتش را ادامه داد.

، شرکت توسعه 79-80در راستاي مباحث مربوط به خصوصی سازي در سال 

هاي سراسر کشور  روگاهی که متولی تعمیر و نگهداري نیروگاهي صنایع نی

زمینه هاي کاري تخصصی تري تقسیم  با هاي کوچک تر بود، به شرکت

هاي کل  گردید و بدین گونه تعمیرات و بازسازي توربین هاي گازي نیروگاه

خوانده  وربین شهریارقطعات تکشور به این شرکت که از این پس به نام 

ازي ــتعمیر قطعات داغ توربین هاي گ 70. در دهه ي گردیدار ذشد، واگ

معدودي در شرکت هاي  ان به شمار می رفت.وري جدیدي در جهآ اساسا فن

توانایی الزم جهت انجام فرایند بازسازي و تعمیر توربین هاي گازي را جهان 

تحت عنوان یک شرکت ت د که از قطعات توربین شهریار پس از تثبیدارا بودن

جهان و به عنوان چهارمین شرکت در این صنعت در  ، 80در سال مستقل 

یاد شده است. شاخص هاي این رتبه بندي شامل  ین در خاور میانهــــــاول

و نیز دستگاه ها و تجهیزات موجود در کارگاه  انسانی  يدانش و تخصص نیرو

ا و اسناد شرکت توانیر و آمار که بار ها در بولتن ه هاي این شرکت می باشد

قطعات  ولین صنعت برق بر این امر تاکید شده است.ئمنتشره از سوي مس
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جاده  7کیلومتر  درمتر مربع  50،000 حتتوربین شهریار در زمینی به مسا

طقه اي صنعتی است و عمده شرکت ي مالرد کرج واقع شده است که من

این  گاهی فعالند در تجهیزات نیروه ي ساخت و تعمیرات یی که در زمینها

مستقرند. همسایگان این شرکت به تمامی  مپنامنطقه و در بلواري به نام 

شرکت هاي موسوم به گروه مپنا هستند که بزرگ ترین  پیمانکار ساخت و 

و به همین  می باشندمیانه وعی در خاورـاحداث نیرو گاه در کشور و به ن

سهام دار عمده این  گرفته از نام مپنا است.دلیل نام این منطقه صنعتی بر 

و بعد که وابسته به توانیر است گاهی بود شرکت تعمیرات نیرودر ابتدا  شرکت

مپنا واگذار شد. فن آوري بکار گرفته شده در  گروه % سهام  شرکت  به20ها 

نی از این شرکت به تمامی انحصاري بوده و در زمان ریاست جمهوري رفسنجا

و پر هزینه  در قالب قراردادي سنگین  "البار"ي به نام شرکتی هلند

  خریداري گردید.            

  انسانی نیروي

 انسانی دارد که نفر نیروي  250 در حال حاضر شرکت قطعات توربین شهریار،

نفر از طریق شرکت هاي پیمانکاري مشغول به  30پرسنل شرکت و نفر  220

  کارند.

امضاي قرارداد انتقال دانش فنی با شرکت هنگام شکل گیري شرکت و 

توافق شد که هم زمان با خرید و نصب و راه اندازي تجهیزات که ،  "رالبا"

جام می پذیرفت، تعدادي از مهندسین و کارگران ـــــطی چهار مرحله ان

گاه تا  ،شرکت براي آموزش به هلند اعزام شوند. این دوره هاي آموزشی
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. بر این اساس می توان گفت که بخش عمده اي ول می کشیدـچندین ماه ط

از کارگران و مهندسین شرکت حداقل در یک دوره ي آموزشی خارج از 

زمینه  با توجه به نوع کار و نیز شرکت . نیروي انسانیکرده اندکشور شرکت 

سطح تحصیالت  و ی جوان هستندیفعالیت خود شرکت، طبعا نیرو ي

  کارگران عموما فوق دیپلم است. 

یکی از مواردي که در بحث نیروي انسانی شاغل در قطعات توربین کامال به 

 دانش و تخصص بسیار باالي کارگران و مهندسین شرکت ،چشم می خورد

هاي فعال دیگر در زمینه ي بازسازي  شرکت ،به نحوي که در مواقعی است

ه گازي از تجربه و دانش کارگران و مهندسین این شرکت استفاد هاي توربین

شرکت با آن که  نیروي انسانی کی از اصلی ترین مسایلی ــــی می کنند.

، موضوع قرارداد هاي موقت است. کارگران معتقدند در شرکتی که روبروست

کارگرانش در سایه دانش تخصصی خود آنچنان ارزش افزایی دارند که 

ولین صنعت برق از این شرکت تحت نام چشم و چراغ توانیر و ویترین ئمس

نمی بایست کارگر دغدغه ي تمدید   ی کنندـاد مــصنعت برق ایران ی

قرارداد کاریش را داشته باشد. در ادامه و در بخش اعتراضات کارگري به این 

  موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.

   تجهیزات و ابزار تولید

اتی ویژه و تخصصی عملی ،به دلیل اینکه فرایند بازسازي قطعات توربین گازي

بالطبع دستگاه ها و تجهیزات موجود در کارگاه هاي این شرکت نیز  است،
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عملکرد هاي خاص دارند و شاید به همین دلیل نام و مشخصات آن ها براي 

  سایر صنایع آشنا نباشد.

تجهیزات موجود در کارگاه ها در زمان خود پیشرفته ترین تجهیزات این 

 ب و راه اندازيصداري، نهنگفت خری صنعت در جهان بودند که با هزینه هاي

تحریم، خرید لوازم یدکی آن ها  گردیدند، در سال هاي اخیر به دلیل شرایط

دچار مشکل شده است و نیز برخی از آن ها که نیازمند روز آمد شدن 

هستند، بعضا خطوط تولید را دچار مشکل کرده اند. درمقاطعی از سوي 

استفاده  امی، پیشنهادکارخانجات نظ خصوصشرکت هاي دولتی دیگر و به 

مشترك از تجهیزات شرکت صورت گرفته است که بعضا نیز مورد موافقت  ي

از دستگاه هاي انحصاري مدیران قبلی شرکت واقع شده و اجرایی شده است. 

و نیز (APS) می توان از دستگاه پوشش در خالء  موجود در این شرکت

و نیز دستگاه سنگ خزشی  (LPPS) فشار پایین گاه پوشش دهی در ــدست

تجهیزات موجود در این شرکت در زمان انعقاد و اجراي قرارداد با  نام برد.

با ارز دولتی و با قیمت هاي هنگفتی خریداري گردید و  »البار«شرکت 

این  مورد نیاز، تامین قطعات و مواد اولیه از  قبل ذکر شد همانگونه که

با توجه به شرایط تحریمی و نیز  شرکت تجهیزات و بطور کلی خطوط تولید

ساخت  "لحاظ نمودن این موضوع که مواد اولیه مصرفی در این شرکت تماما

امریکا و یا اروپا می باشند به معضلی تبدیل شده که به همراه مسایلی دیگر 

  ستانه تعطیلی پیش برده است.آشرکت را تا نظیر محدودیت نقدینگی 
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    اعتراضات کارگري

، که هر یک از ه دوره ي مدیریتی را به خود دیدهشهریار س قطعات توربین

آنها متناسب با شرایط کار و فضاي عمومی شرکت اعتراضاتی را از سوي 

  نیروي کار با خود به همراه داشته است.

فردي بود به نام چراغچی که بخش عمده ي  ،نخستین مدیر عامل مجموعه

. پائین بودن نرخ ارز، توسعه ي شرکت در زمان مدیریت او صورت گرفت

استفاده از منابع دولتی، بودجه ي تخصیص یافته از سوي توانیر و امکان 

عواملی بودند  از جمله اروپا و حتی امریکاتامین مواد اولیه و لوازم یدکی از 

رشد شرکت در آن مقطع را تسریع بخشید و شاید به غلط در میان که 

ئی چراغچی نام گرفت. پرداخت به کارگران، این دوران به نام دوره ي طال

موقع حقوق، پرداخت پاداش هاي متنوع، کمک هاي غیر نقدي و برگزاري 

که این  نام بردعواملی  را می توان از دوره هاي آموزشی خارج از کشور

ارگران در این دوران حرکت اعتراضی مشخصی کزد.  ذهنیت را دامن می

فردي نسبت به اخراج هایی شکایات تنها محدود بود به  اعتراضات نداشتند و

از طریق اداره ي کار کرج  "و آنهم عمدتا موردي اتفاق می افتاد که به صورت

در سطح شرکت پخش  شایعاتی  ر اواخر مدیریت چراغچی. دپیگیري می شد

با موضوع کار مشترك با   جدید یشکل گیري شرکت خبر از که شده بود

قطعات توربین شهریار و با حضور چراغچی و برخی مدیران رده باالي این 

.دستیابی به اسناد فنی و انحصاري فرایند بازسازي  می داد شرکت در آن

ت مستقیم در مناقصه ها، رانتی را براي چراغچی و ــــقطعات توربین و دخال

بود که در قبل آن سود هاي باد شرکت فراهم آورده ارشد برخی مدیران 
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مچنین چراغچی تعدادي از بستگان درجه یک ه .آورده اي را برایشان رقم زد

که در موارد بسیاري عامل  خود را در پست هاي کلیدي شرکت به کار گمارد

 ند.شرکت شد اختالس و سوء استفاده هاي مالی در مناقصه ها و مزایده هاي

کردند. در یکی از روز ها می شرایط اعتراض  نای کارگران بصورت پراکنده به

اعالمیه هایی در سطح شرکت و به خصوص در  ،در همان مقطع

پخش شده بود که مضمون آن اعتراض به سوء ها روخودگ ـــــپارکین

این امر که اخبار  چراغچی و مدیران وي از شرایط کاري شان بود. ي استفاده

افت از عواملی بود که شرکت توانیر ن در سطح وسیعی انعکاس یو اطالعات آ

عامل انداخت و در نهایت چراغچی و دوران به اصطالح  را به فکر تغییر مدیر

فردي به نام اوالدي، که  88طالیی اش پایان یافت. پس از چراغچی در سال 

وب شد. دوران صقبال رئیس نیروگاه قم بود به سمت مدیر عاملی شرکت من

ع سراشیبی سقوط شرکت به لحاظ تولید و سطح فترت و شرواوالدي دوران 

زندگی کارگران بود که بالطبع شروع اعتراضات کارگران را به همراه داشت. 

اوالدي در ابتدا سعی کرد که با کارگران رابطه اي دوستانه ایجاد نماید و هر 

اشت که تمام شرکت و بخش دار می دا می کرد، اظهجا که فرصت سخن پی

خدمت کارگران و خط تولید هستند. خط تولید خط مقدم هاي اداري در 

جبهه است و می بایستی همه در خدمت واحد هاي فنی و کارگران خط 

  تولید باشند.

انه، یماه حذف تدریجی امکانات زندگی کارگران، به تعویق افتادن حقوق 

که -و کمک هاي غیر نقدي، عدم پرداخت کارانه ها  پاداش ها  ذف ـــح

و حتی  -زندگی کارگران و معیشت آن ها تاثیري به سزا داشت همیشه در

از عواملی بودند که کارگران  پرداخت حقوق شایعه ي حذف کارانه از سیستم
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با کم  ،کارگراناعتراض نخستین بارقه   به اعتراض سوق می داد.به تدریج  را

بین در تور کاري خود را نشان داد. در اینجا الزم است سیستم پرداخت حقوق

تابع سیستم  ،در توربین شهریار هادستمزد شهریار توضیح داده شود.

که هر سال جدول پرداختی مصوب اداره بدین شکل  رداختی توانیر است.پ

ظر می گیرند و مبلغی را که بطور معمول توانیر تعیین می ـکار را اساس در ن

 می کند.دستمزد پرسنل شرکت را تعیین  ،کند به آن اضافه می کنند و این

پرداخت می مبلغی نیز تحت عنوان کارانه به پرسنل  هر ماه در کنار حقوق،

میزان آن در  "گردد که تابعی از میزان تولید در آن ماه می باشد و معموال

کارانه بطور معمول عاملی در جهت به انقیاد  اختیار سرپرست هر واحد است.

کشیدن و مطیع کردن هر چه بیشتر کارگران  است. کارگري که به شرایط 

کارش اعتراض کند و یا در طول ماه به هر علتی غیبت داشته باشد و یا حتی 

رابطه ي شخصی اش با سرپرست و مدیر قسمت خوب نباشد، از دریافت 

  کارانه محروم خواهد بود.  

و در   89به بهار سال اولین اعتراض کارگري در شرکت، به شکل رسمی 

 بخش عمده اي از کارگران به هنگام ناهارمی گردد. بر اعتراض به کیفیت غذا 

شیفت شب نیز از کارگران داري کردند. از ورود به ناهار خوري شرکت خود

کارگران . خوردن شام امتناع نمودند. روز بعد دامنه ي اعتراض وسیع تر شد

 .در محل نمازخانه ي شرکت جلوي ورود مدیرعامل به نماز خانه را گرفتند

درخواست آن ها پیگیري و رسیدگی به موضوع حقوق هاي معوقه و نیز 

فرداي روز  تا کیفیت بد غذا بود. ترس از همه گیر شدن اعتراض سبب شد

کارانه هاي اعتراض، وضعیت ناهار بهبود یافته و حقوق ماه قبل و یکی از 

  پرداخت گردد.نیز معوقه 
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براي اولین بار کارگران توربین شهریار با اعتراضی کوتاه مدت به خواسته هاي 

شاید بتوان گفت که نطفه ي اعتراضات بعدي در همین جا و با  .خود رسیدند

همین اعتراض کوچک و کوتاه بسته شد. کارگران دریافتند که با همبستگی و 

ورت دسته جمعی قادر به تحمیل خواسته هاي خود به طرح مطالبات به ص

  .هستندکارفرما 

عیت نا به سامان مالی و عدم پرداخت ـدومین اعتراض کارگران، باز هم به وض

ساعتی دست از کار کشیدند و بعد از  دبه موقع دستمزد ها بود. کارگران چن

بتدا تجمع ظهر همان روز در مقابل ساختمان اداري دست به تجمع زدند. در ا

فتن و فرستادن به اهللا اکبر گبا سکوت همراه بود و در ادامه کارگران شروع 

   . کردند که به نوعی نشانه ي اعتراض بودصلوات با صداي بلند 

مدیر عامل، با حضور در بین کارگران قول داد که بخشی از دستمزد هاي 

معوقه را پرداخت کند. فرداي آن روز کارگران مثل روزهاي قبل وارد کارگاه 

و در قسمت هاي کاري خود مستقر شدند، ولی هیچ کس لباس کار شده ها 

 تعرضی کامال ینپوشید. این اولین بار بود که کارگران این گونه و به طریق

کشیدن؛ اعتصاب)  کاراز نسبت به وضعیت موجود خود (در قالب دست 

  عتراض می کردند.ا

ز ساعت کاري مسئول حراست شرکت وارد کارگاه ها چند ساعت بعد از آغا

شد و با دوربین موبایل شروع به فیلمبرداري از کارگران اعتصابی و دستگاه 

اعتصاب خود ادامه دادند. هاي خاموش کرد. کارگران بی هیچ هراسی، به 

عامل با نیت مذاکره با نمایندگان کارگران بخش عتی بعد، معاون اول مدیرسا

 اعتصاب هاي مختلف، وارد کارگاه ها شد و با آن ها شروع به صحبت کرد.
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علیرغم قول و قرارهایی که در خصوص پراخت معوقه ها و مشخصا مبلغ 

ر پایان ساعت کاري، اطالعیه اي ادامه یافت. دداده شد،  عیدي سال گذشته

وز بعد در در قسمت هاي مختلف شرکت پخش شد که اعالم می کرد ر

عامل سخنرانی خواهد کرد و در خصوص وضعیت  ناهارخوري شرکت، مدیر

بور، مدیر زار خواهد شد. در روز مالی شرکت جلسه ي پرسش و پاسخ برگزـم

همچون تمامی مدیران عامل گزارشی از وضعیت مالی شرکت ارائه داد و 

سرمایه بر این امر پافشاري کرد که می بایست تولید افزایش و هزینه ها 

امکانات  منظور از کاهش هزینه ها محدود نمودنبدیهی است  کاهش یابد و

  بود. کارگران معیشتی 

پاداش پایان سال  مانده ي طلب کارگران بابت عیدي و در همان هفته،

پرداخت شد. وضعیت بهار بهتر بود و چند نوبت کارانه ي معوقه به کارگران 

فت که قرار بازار شایعه هایی باال گر ،پرداخت شد. حول همین اعتراضات

(از نظر شرکت عدم توانایی در کنترل وضعیت به علت دي اوال ،است

د و همین وش لی برکنار زودي از مدیر عام بهجلوگیري از اعتراضات کارگري) 

  گونه هم شد.

ه نام صالحی به عنوان ، اوالدي برکنار شد و فرد دیگري  ب 91زمستان 

عامل شرکت دوران مدیریتی خود را شروع کرد که آمدنش سومین مدیر

 متفاوت با گذشته بود. "و کامال جدید یسرآغاز اعتراضات کارگران به شکل

گاه کار کرده و رییس نیروگاه رامین نیروحی به سان اوالدي از قبل در صال

او اعتقاد داشت به جاي کاهش هزینه ها می بایست تولید را باال  اهواز بود.

مخالفت با کاهش هزینه ها از سوي وي بالطبع مخالفت با کاهش  برد.
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بار افزایش تولید  امکانات و پاداش هاي خود و مدیران طراز اول شرکت بود.

این قانون سرمایه است که . کارگران قرار می گرفت روي دوشتنها اضافی 

کارگران تنها در بدبختی هاي شرکت ها و کارخانه ها و ضرر و زیان آنها 

و  صدور مجوز امکانات تنها از آن مدیران سرمایه است.وشریکند. سود، پاداش 

براي خود و مدیرانش از کشور از به خارج  ماموریت هاي پیاپی موافقت با

  همان روز هاي اول کار صالحی بود.میمات تصجمله 

کارگران از شرایط بد معیشتی و عدم امنیت شغلی به تنگ آمده بودند و راه 

چاره را در ایستادگی جلوي عوامل سرمایه می دانستند، در این رابطه تغییر 

  مدیر عامل کارساز نشد.

، شروع مدیریت صالحی با اعتصابی از سوي کارگران 91در اردیبهشت 

دست از  معوقهو کارانه هاي  هاارگران در اعتراض به حقوق کمصادف شد. 

کار کشیدند. روز بعد از شروع اعتصاب، جلسه ي مجمع عمومی صاحبان 

برگزار شد و کارگران از قبل با علم به این  جدید سهام در دفتر مدیر عامل

در ابتدا با سکوت و . ابل ساختمان مدیریت اجتماع کردندوضوع در مقم

سپس با صلوات و کم کم با شعار علیه مدیریت و درخواست استعفاي وي 

جلسه ي مجمع عمومی مدیران، ناتمام ماند. تعدادي از اعتراض ادامه یافت. 

دادند که به شرایط شرکت رسیدگی ها به میان کارگران آمدند و قول  آن

ن آمد و ان کارگرامل نیز در پایان ساعت اداري به میخواهند کرد. مدیر عا

وب شده فعال قادر به انجام صی به این سمت منعنوان کرد که چون به تازگ

 مشکالت  هیچ کاري براي کارگران نخواهد بود ولی در آینده به حل 

وم روز س روز بعد نیز ادامه یافت. دراعتصاب  کارگران امیدوار است.معیشتی 
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رفت و آمدهاي مکرر در دفتر مدیریت شرکت و هراس از انتشار بیشتر اخبار 

اعتراض کارگران که تا حدي رسانه اي شده بود مدیریت را مجبور کرد تا 

بخش عمده اي از دستمزدهاي معوقه و کارانه هاي ماه هاي قبل را پرداخت 

 ا موثر در این دوره کوتاه ام نماید. از ویژگی هاي برجسته ي این اعتراضِ

کارگران خطوط تولید و پرسنل قسمت اداري و نیز سرپرستان  همبستگی

برخی واحد ها با یکدیگر بود. در این اعتراض می توان به جرات گفت که 

شرکت را می شد در تجمع ساختمان اداري از پرسنل بخش عمده اي از 

. تا مدت ها بعد دیدو حتی سرپرستان برخی قسمت ها  کارگران تا مهندسان

پیگیري  از این اعتراض حراست شرکت این موضوع را در قسمتهاي مختلف

در  خط تولید می کرد و روي این مسئله انگشت می گذاشت که کارگرانِ

شده بودند و  "شیر "سایه ي حمایت سایر قسمت ها بود که به اصطالح،

  جلوي اعضاي هیئت مدیره را گرفتند.

مستاصل از  همبستگی و اتحاد کارگران کار خود را کرده بود، حال حراست 

به دنبال عاملین اتحاد در بخشهاي مختلف  جواب گویی به باال دستان خود

  کارگران می گشت.

شد که اساسا وضعیت خوبی نداشت. درست  91شرکت در حالی وارد سال 

ز گاهی مسکنی به مانند بیماري بدحال که فقط براي کاهش دردهایش هر ا

آن تزریق می شد ولی عمال اقدامی جهت بهبود شرایطش به عمل نمی آمد و 

کم کم به حال کما می رفت. علیرغم کار کارگران و تالش بخشی از پرسنل 

اداري براي خروج از این بحران عمال تغییري در وضع شرکت پدید نیامد. سر 

خطوط تولید از  لوازم یدکیخرید مواد اولیه و  به نام هایی که رسید وام
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شده بود، فرا رسیده بود. وام هایی که بخش عمده ي آن  بانکهاي مختلف اخذ

هرگز معلوم نشد کجا و چگونه هزینه شدند. بهره هاي سنگین این وام ها، 

تشدید تحریم  ، افزایش نرخ ارز ودر انبار شرکت کاهش ذخیره ي مواد اولیه

 تر از گذشته می کرد،  مواد اولیه و لوازم یدکی را سخت ها که امکان تامین

شرکت را به انبار باروتی تبدیل کرده بود و  د کهندوضعیتی را به وجود آور

با آوردن صالحی، طبق روال  انتظار هر واکنشی از طرف کارگران می رفت.

سالیان گذشته قول و قرار ها از سر گرفته شد. قول پرداخت حقوق هاي 

افزایش دستمزد ها در قالب افزایش حق جذب و کارانه، پرداخت هاي  معوقه،

   غیر نقدي، افزایش مبلغ حق مسکن و ... 

و به  خالف اوالدي، سیاست صالحی در به اصطالح تغییر وضعیت شرکتبر 

بهبود زندگی کارگران، نه در کاهش هزینه ها بلکه در افزایش (فریب) تبع آن 

تا حد سه برابر  در جهت تولید ارزش اضافی بیشتر،از طریق تشدید کار  تولید

  زمان اوالدي بود. 

جهت نشان دادن  "معادل ست "به نام  یدر شرکت توربین شهریار شاخص

است. شرکت کار از  که معرف میزان تولید و خروجیمیزان تولید وجود دارد 

بود. در  ست معادل 20این شاخص در زمان اوالدي برابر میانگین ماهانه 

 ست پره در ماه 60معادل  ،تولید، طی چند ماه پیاپی دوران مدیریت جدید 

برقرار بود. کارگران که از شرایط زمان اوالدي به ستوه آمده بودند، تنها راه 

شان را در افزایش تولید و باور به قول و قرارهاي مدیر  بهبود شرایط معیشت

تولید خود را شکست. حجم  ، شرکت رکورد91جدید یافتند. در زمستان 
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خروجی قطعات بازسازي شده در تاریخ توربین شهریار بی سابقه بود تولید و 

  اما هیچ تاثیري بر زندگی و بهبود شرایط کارگران نداشت. 

در زمان بحران کارگران شریک روز هاي بحران و بدبختی شرکت بودند، 

 استخالی کارگران هزینه هاي بحران و پائین آمدن نرخ سود از جیب هاي 

در مقاطعی که اوضاع نسبتا خوب می شود و به  اما ،دوکه جبران می ش

پاداش هاي قابل  فراموش می شوند. ، کارگراناصطالح در روز هاي خوشی

توجهی به مدیران ارشد پرداخت شد و براي کارگران تنها وعده و وعید هایی 

هاي به موقع  مبنی بر بهبود اوضاع و قول پرداخت دستمزد بیشتر و کارانه

شاید بتوان گفت تنها  شد. 92با این شرایط شرکت وارد سال  باقی ماند.

پایان  موقع عیدي و پاداش با سال هاي گذشته پرداخت به  92تفاوت سال 

  کارگران بود.  91سال 

شروع دوران جدید بحران هاي مالی شرکت  92ماه هاي اردیبهشت و خرداد

پرونده ي وام هاي اخذ شده در رابطه با تامین و خرید مواد اولیه به دلیل  بود.

ارجاع شده بود، بانک هاي ذیربط عدم پرداخت اقساط به دوایر حقوقی 

سوالی دهان به دهان در میان کارگران نه ها مجددا قطع شد. پرداخت کارا

با این همه تولید و حجم خروجی کار در پایان سال، پس چرا  .می چرخید

اواخر خرداد زمزمه هایی در شرکت پیچید که ؟ وضعیت آنان تغییري نکرد

کارگران با حداقل توان مشغول تولید هستند. آمار و ارقام نشان دهنده ي 

تصمیم گیري مدیران  حسب معمولِ ،مجدد تولید بود. مدیریتکاهش 

اخراج راه حل را در اخراج و به اصطالح کوچک کردن مجموعه دید.  ،سرمایه

. بحث واگذاري شرکت و انتقال سهام به شد شروع  کارگران قرارداد موقت
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طولی نکشید تا  مقطعشرکت هایی نظیر گروه مپنا مجددا اوج گرفت. این 

دست از کار کشیدند. شاید خوش  "کارگران رسما 92وز دوم تیر ماه اینکه ر

بین ترین آن ها هم فکر نمی کرد این دست از کار کشیدن شروع اعتصابی 

یک ماهه باشد که خبر آن در تمامی نهاد هاي وابسته به وزارت نیرو و تمام 

بدین شکل د و به نوعی شاید بتوان گفت اعتراضی وسطح شهر کرج پخش ش

زارت نیرو و اخیر، در سطح ومطالبات، طی حداقل ده ساله ي سطح  با این و

. اعتصابی که ماحصل تجربه ي اعتراضات بی نظیر بود زیر مجموعه هاي آن

گذشته و همبستگی بین تمامی کارگران اعم از اخراجی، قرارداد موقت و 

در  البرز استانقرارداد دائم بود. باالترین سطوح مدیریتی در توانیر و نیز 

نیروي خود را در جهت خاموش   جریان این اعتراض قرار گرفتند و تمام

وزارت نیرو و نیز مسئولین کردن این اعتراض به کار گرفتند. ترس مدیران 

امنیتی استان البرز، از انتقال و تسري این اعتصاب به شرکت هاي همجوار 

را به تکاپو می  کارگر، مدیران حافظ امنیت سرمایه 250شرکتی با  بود.

اندازد، حال اگر کلیه ي کارگران صنایع نیروگاهی به این حرکت می پیوستند 

چه می شد. این حکایت جنبش کارگري است که متاسفانه کمتر به ابعاد آن 

  توجه می کنیم.

همانگونه که در مقدمه ي این نوشتار گفته شد، قطعات توربین شهریار در 

مجموعه اي از شرکت هاي زیر مجموعه ي  منطقه اي صنعتی واقع شده که

 براي کارگران این امید را در ابتدامپنا در این منطقه قرار دارند. این موضوع 

در روز هاي بعدي اعتصاب، کارگران سایر شرکت ها نیز به به وجود آورد که 

خواهند  ایت خود را از آن ها اعالمپیوندند و یا حداقل به شکلی حممی ن آنا

که این امر علیرغم اطالع کارگران سایر شرکت ها از این اعتصاب محقق  کرد
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با برخی شرکت هاي دیگر مشترك  "نشد. سرویس هاي ایاب و ذهاب بعضا

توربین شهریار قطعات است و سرویس هاي دیگر شرکت ها نیز از جلو درب 

 ن دیگر شرکت ها هم بطورمی گذرند و همین امر باعث شده بود که کارگرا

  ئیات مرحله به مرحله ي اعتصاب قرار گیرند. در جریان جز قیقد

پس از گذشت چند روز از اعتصاب چند تن از کارگران اخراجی به همراه 

خانواده هایشان جلو درب شرکت تجمع کردند. اوج همبستگی کارگري در 

مقابله با تعرض به زندگی کارگران در این روز خود را نشان داد. تعداد زیادي 

در همسوئی با کارگران اخراجی راه را بر مدیران بستند و  شاغل کارگران  از

از ورود آن ها به داخل شرکت جلوگیري کردند. جالب آنکه آگاهانه کسانی را 

که در اخراج کارگران نقش داشتند با آن تعداد از مدیران که عمال در 

تفکیک نموده و به بقیه  چند ماهه ي گذشته شرکت منفعل بودند،جریانات 

این عمل کارگران به این معنا بود که به مدیران  دادند.می رود اجازه ي و

سرمایه نشان دهند که با دقت کامل اعمال و رفتار آن ها را تحت نظر دارند و 

مدیر عامل در ابتدا    .همین امر نیز رعب و وحشتی به دل آن ها انداخته بود

رسد و آن را جدي  رف چند روز به پایان میتصور می کرد که اعتصاب ظ

نگرفت. اما هفته ي اول که سپري شد و اخبار اعتصاب در تمام منطقه ي 

با مذاکره  فردیس، مالرد و حتی کرج منعکس شد، مدیر عامل حاضر به

در  ،هشوراي کار به عنوان نماینده کارگران شد. طی جلسات متعدد برگزار شد

که نمایندگان  گردیدندي تنظیم شد. مقرر ب 3صورت جلسه اي   نهایت

کارگران و مدیرعامل و شخص ثالثی که به عنوان نماینده از سوي رئیس 

بعد از بود، ذیل صورت جلسه را امضا نمایند تا  هیئت مدیره انتخاب شده

 قرارداد تصویب به اجرا در آید. مفاد این صورت جلسه بدین صورت بود که
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تمدید گردد،  92موقت می بایست تا پایان سال   قراردادکارگران تمامی 

ظرف یک ماه  اداش هاي معوقه بالفاصله پرداخت شده و یا حداکثرحقوق و پ

با کارگران تسویه گردد. مهم ترین بند این صورت جلسه این بود که 

مدیرعامل بدون نظر و تائید کمیته انضباطی که نماینده اي از کارگران در 

را ندارد.  یک از کارکنان باشد حق اخراج هیچ حضور داشته این کمیته 

بندهاي اول و دوم را پذیرفت و در لحظات آخر از پذیرش بند سوم  ،مدیریت

از  سر باز زد. اعتصاب ادامه یافت. گروهی از کارگران به همراه شوراي کار که

 کارگران به پیشنهاد تمامی دستیابی به توافق با مدیرعامل ناامید شده بودند،

رئیس هیئت مدیره که به تازگی به این سمت منصوب شده بود دیدار  اب

پس از شنیدن گزارشی از وضعیت گذشته و حال رییس هییت مدیره کردند. 

در این فاصله رفت و آمد از سوي  .شرکت، تمامی شروط کارگران را پذیرفت

به اوج خود  شرکتبه  استان البرز و نیز نمایندگان اداره کار نهادهاي امنیتی

 قرار گرفته بود. از سویی مسئولین رسیده بود. مدیریت کامال تحت فشار

امنیتی استان از ترس انتشار این وضعیت به شرکت هاي مجاور، خواهان حل 

و فصل سریع موضوع بودند. از سوي دیگر توانیر و نیروگاه هایی که قطعات 

ات توربین شهریار معطل آنها جهت بازسازي و تعمیر در خطوط تولید قطع

مانده بود، درخواست عودت سریع سفارشات خود را داشتند. کارگران در این 

مرحله نیز با عزمی جزم به ادامه اعتصابات تا حصول مطالبات خود پاي می 

تجربه تازه اي نیست  هرچندفشردند. در اینجا ذکر نکته اي ضروري است که 

دوران اعتصاب یک ماهه کارگران  یادآوري آن الزم است. در طرح و ولی

نهادها و شرکت هاي خارج از مجموعه که به برخی قطعات توربین شهریار، 

ز اعتراض کارگران حمایت می ار مسائل این شرکت شده بودند، نوعی درگی
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از جنس حمایت هاي کارگري و درك مشکالت آنها  ت هااین حمای .کردند

کمکی به بهبود شرایط کارگران کند  نبوده و نیست و شاید در مقاطع کوتاهی

 بدیهی است شرکت مسئله اصلی آنها را حل نخواهد کرد. ،در نهایت اما

به جهت دانش کارگران،  شهریار و شرکت هایی از این دست قطعات توربین 

فناوري مدرنی که در اختیار این شرکت است و به نوعی انحصاري بودن 

، این سود براي "و مسلمایی می باشد. فعالیت آن داراي سودآوري بسیار باال

آنها در این سود شریک نیستند اما بخش هاي دیگري از  بود.کارگران نخواهد 

همچنان که  سرمایه داري ایران می تواند در این میان سهم خواهی کند

که در قالب شرکت هاي صنعتی فعالیت دارند  سازمان هاي نظامی بسیاري از

سهام شرکت و تملک آن در خرید  گروه مپنا براي اه خاتم و یانظیر قرارگ

در  بخواهند از اعتراضات کارگري که این بخش ها. طبیعی است که رقابتند

سوء  ،واده شان استـــبراي خود و خان انسانی راستاي برقراري شرایطی 

. حمایت رئیس هیئت مدیره، استفاده کرده و به حمایت از آن ها برخیزند

هت بررسی وضعیت کارگران اطالعات سپاه ناحیه کرج جد حفاظت قول مساع

در شرکت و تالش گروه مپنا در جهت تملک کامل شرکت از این دست 

روز ادامه یافت. روز سی ام  29در نهایت اعتصاب تا   حمایت ها هستند.

پس از این که احکام . مصادف با سی و یکم تیرماه سال جاري بود اعتصاب 

ید شد و نسخ امضا شده آنها به د موقت تا پایان سال تمداداري کارگران قراردا

تعهد در جمع کارگران و حضور رئیس هیئت مدیره  ، بات کارگران رسیدرؤی

به اینکه حداقل تا پایان سال هیچ کس اخراج نخواهد شد، کارگران شروع به 

  کار کردند.
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که سراسر کارگاه هاي شرکت را فرا گرفته بود، کم کم  یک ماهه سکوت 

شکسته شد و دستگاه ها پس از یک ماه بدون کار مطلق شروع به کار کردند 

    تغییر کرده بود. شرایط  اما شروع شدو بار دیگر کار 

می دانستند که اگر  ،این بار کارگران اعتماد به نفس پیدا کرده بودند

مطالباتشان را پیگیري کنند و همبسته باشند، درد مشترك کارگر اخراجی و 

و بفشرند، می توانند مدیریت  ير خواست هایشان پاـشاغل را دریابند، ب

ل خواسته ــابـآنان را وادار به تمکین در مق عوامل سرمایه را به عقب برانند و

پیش رفت که مدیریت بدانجا  کار تا در اعتصاب یک ماهه هایشان کنند. 

شرکت با حذف موقت و کنار گذاشتن دو تن از مدیران ارشد مجموعه (معاون 

مالی و مدیر حراست) که به زعم کارگران در اخراج ها نقش موثري داشتند 

ارد. اوج قدرت کارگران در ذقت کند و براي مدتی هر دو تن را کنار گفموا

و شاغل و حمایت بیدریغ اخراجی  بین کارگراناعتصاب این دوره همبستگی 

یکی از اساسی ترین مطالبات کارگران  . ی ها بودــــکارگران شاغل از اخراج

در همه مراحل و طی تمامی صورت جلسات تنظیمی بازگشت کارگران 

اخراجی سر کارهایشان بود. کارگران اخراجی نیز به درستی و به تمامی حق 

ند. مراجعات مکرر به نهادهاي مختلف در سطح این حمایت را پاس داشت

کرج، طرح مطالبات خود و همکاران شاغلشان و بازگویی کلیات هر آنچه طی 

بخشی از فعالیت هاي آنان در قسمت هاي مختلف شهر   این مدت گذشت

بود. یکی از کارگران اخراجی مصاحبه اي با روزنامه تهران امروز انجام داده 

مدیریت  ان می کرد.ستی وقایع این یک ماه را بیت و دربود که به دق

در سطح شرکت توزیع شده بود، بالفاصله مطالب روزنامه را که به طور وسیع 

کرد. این همبستگی و درك و فهم از درد مشترك بین کارگران اعم از  تکذیب
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قطعات اصلی ترین عامل موفقیت کارگران بتوان شاغل و اخراجی را شاید 

کارگران به سر کار خود بازگشتند دستیابی به مطالباتشان نامید.و توربین 

سایر همکاران و هم سرنوشتان خود رساندند :  ولی این پیام را به صراحت به

بات ــــــهر جا که همبسته ایم و  با آگاهی از درد مشترکمان بر مطال "

شان انسانی امان پاي می فشاریم می توانیم جلو سرمایه داران و عوامل 

  "بایستیم.

  :در قطعات توربین شهریار اننوشتهم سر   

به و ما در اعتراضات چند سال اخیر شدوستان عزیز، پایداري و همبستگی  

ویژه در اعتصاب سال جاري، قابل ستایش است. بدون آن که بخواهیم بزرگ 

پایمردیتان، به نمایی کنیم، بدون آن که قهرمان سازي کنیم، به حق باید به 

به  فتان درود فرستاد. بی آن که حمایتی چشمگیر از جایی و یا نگاهیشر

 اداره ي کار، خانه ي کارگر و دیگر نهاد هاي حکومتی نظیر باالدستی ها 

می کرد، تنها با  انن که خطر اخراج  از همه سو تهدیدتداشته باشید و با آ

به بخشی از تا به آخر ایستادید.  انکا به نیروي خود و قدرت همبستگی تات

و باز به موقع با درك شرایط و آگاهانه و با تجربه از  مطالبات خود رسیدید

ارگري، به ان در بخش هاي دیگر کتراضات گذشته خود و سایر همکارانتاع

  .سرکار خود باز گشتید

راز به دست آوردنشان طاین دستاوردها هم  حفظ و نگهداري و پاسداشت

که با نیروهاي سرمایه که تمام ابزارهاي  گران بهاست. آن قدر توانمندیم

 قدرت را در اختیار دارند، مقابله کنیم و به بخشی از خواسته هایمان برسیم. 

با ما همراه می شدند، سخنی به گزافه  صنایع نیروگاهی اگر دیگر کارگران 
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، صنعت برق نخواهد بود که بگوییم می توانستیم، رسمی شدن کلیه کارگران

را به لی، بیمه بیکاري و مطالبات روز کارگران شغ ، امنیت ندرمان رایگا

   حاکمیت سرمایه تحمیل کنیم.

کارگران توربین شهریار با اتکا به نیروي خود و ایستادگی و اتحادشان، در 

مقابل سرمایه ایستادند و به بخشی از خواسته هاي خود رسیدند. این نیروي 

ت. حال اگر بخش هاي دیگر بخش کوچکی از طبقه ي کارگر اسکارگري، 

طبقه ي کارگر به میدان می آمد چه وحشت و هراسی در دل حاکمان 

به سرمایه می انداخت و بدون شک می توانستیم کلیه ي مطالباتمان را 

اما مبارزات کارگري که براي مطالبات در برابر مدیران سرمایه تحمیل کنیم. 

     کار مزدي را از نظر دور دارد.سرمایه قد علم می کند، نبایستی نفی نظام 

    موخره

سالهاي اخیر،  قطعات توربین شهریار یکی از شرکت هایی است که در

مبارزاتی در جهت عملی شدن مطالبات خود، از طریق چندین تجمع 

در روند این اعتراضات و در  اعتراضی و عمدتاً در قالب اعتصاب داشته است

با پیشروان کارگري و با یکدیگر، می مسیر مبارزه در همیاري و همفکري 

توان به وضوح افزایش همبستگی و اتحاد کارگران را به عنوان مثال در اتحاد 

بین کارگران رسمی و قراردادي و حمایت آنان از کارگران اخراجی دید که 

حتی توانسته اند با ایستادگی در بازگرداندن کارگران به سر کار نیز موفق 

است که مدیر عامل شرکت قطعات توربین شهریار در  شوند. این در حالی

کمتر از  -92تیر  24مصاحبه با روزنامه ي تهران امروز در روز دوشنبه مورخ 
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صراحتا اعالم کرده بود  -یک هفته پیش از به بار نشستن اعتصاب و پایان آن

کارگرانی که از این شرکت اخراج کرده ام به هیچ وجه به سر کار باز نمی  ": 

اما قاطعیت این کالم به ظاهر متقن او در عمل تاب مقاومت در برابر  "گردند

چند روز ادامه ي اعتصاب و اتحاد و همبستگی کارگران را نیاورد. ویژگی 

دیگر این اعتراضات کارگري، اتکاي کارگران به نیروي اتحاد خود بود. در متن 

ران قطعات توربین همان گزارش تهران امروز و در مصاحبه با یکی از کارگ

مسئوالن کارخانه و استان وعده ي  "شهریار به سادگی درج شده است که: 

کارگران این بار  "کار دوباره را به ما داده اند، اما به نظر غیر واقعی می رسد.

بر اثر تجربه اي که از مبارزات خود کسب کرده بودند، و آگاهی اي که به 

سب آن از هر طریق ممکن می کوشند، بدون عنوان ابزار مبارزه کارگران در ک

ارهاي سرمایه داري، بدون توسل جستن به نهادهایی چون ــتوجه به راه ک

نهادي که قوانین سرمایه داري را در جهت تولید ارزش اضافه به  –اداره کار 

به نیروي خود و اتحاد و همبستگی  با اتکا "صرفا –کارگران تحمیل می کند 

با یکدیگر و همچنین پافشاري بر تصمیم گیري جمعی، این پیروزي را براي 

خود رقم زدند و به درستی نشان دادند که آگاهی طبقاتی و اتحاد و 

همبستگی طبقه ي کارگر تنها در مسیر مبارزه و تالش براي کسب آگاهی 

ایطی که سرمایه با تمام نهادهاي آنهم علیرغم شر .است که حاصل می شود

وابسته اش از هیچ کوششی براي متفرق و پراکنده ساختن کارگران و ایجاد 

فردیت و رقابت در آن ها فرو گذار نمی کند و می کوشد به هر طریق ممکن 

آنان را به استیصالی بکشاند که راه چاره ي کار خود را از خود سرمایه و نهاد 

اما تضاد عینی و واقعی سرمایه و کار است که  .اهندهاي وابسته به آن بخو

کارگران را به مبارزه می کشاند و در مسیر این مبارزه دسترسی به آگاهی 
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کار و دیگر نهادهاي  ي هرچه بیشتر اجتناب ناپذیر خواهد شد. در اینجا اداره

اه  امنیتی آنجا که مبارزات کارگران بیخ پیدا کرد، با رفت و آمدهاي گاه و بیگ

براي حفاظت از مناسبات کار و سرمایه و به قصد مقابله با کارگران سر و کله 

شان پیدا شد. ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران را نیز نباید نادیده 

کار و نیروهاي  ي گرفت. آن ها به خوبی نشان دادند که نهادهایی از نوع اداره

سرمایه است. نهادهاي  امنیتی کارشان تامین شرایط مناسب براي انباشت

مذهبی نیز صرفا نه براي رضاي خدا بلکه براي ماندگاري سرمایه است که 

اب می دهند، چرا که منافع آنان نیز در به حرکت ـحکم به حرام بودن اعتص

در آمدن چرخ بهره کشی از نیروي کار است. آنها نیز در قبال انجام وظیفه 

ري رابطه کار و سرمایه، بخشی از براي تحمیق کارگران در راستاي ماندگا

  محصول نیروي کار را به جیب می زنند. 

به نیروي خود در  نیز طی این سالها توانست با اتکابخش هاي دیگر کارگري 

، 1385تقابل با سرمایه به بخشی از مطالبات خود برسد. دیزل خودرو در 

رگري از کارگران شیرازي و بسیاري بخش هاي دیگر از حلقه هاي جنبش کا

این دستند. اگر به تاریخ جنبش کارگري بر علیه سرمایه بنگریم، جنبش 

کارگري حتی از اولین مبارزه طبقه کارگر در قرن چهاردهم در شهر فلورانس 

) نه در چارچوب سرمایه و قوانین سرمایه بلکه با اتکا به نیروي خود، 1387(

  علیه سرمایه ایستاده است.

شارهایی که به طبقه کارگر وارد می شود، بیکاري، اما با توجه به سطح  ف

این سطح از مبارزه طبقه  گرانی، عدم امنیت شغلی، گرانی دارو و درمان،

ست. آیا با حجم انبوه ه هم طراز مطالبات کارگران مزدي نیکارگر علیه سرمای
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ولید می شود، باید کارگران روزگار فالکت ـسرمایه اي که توسط کارگران ت

بیان به این شدت تحت فشار حاکمیتی باشد،  يري کنند. حق آزادباري سپ

زندان ها مملو از زندانی سیاسی و غیره باشد، براي فشار بر زندانی از دادن 

محروم  مالقات خودداري کنند، کارگر زندانی نیازمند درمان را از دوا و درمان

ارزش اجتماعی در این ساختار با نیروي کار زنده ي کارگر، که تمامی  .کنند

را تولید می کند، در خدمت مناسبات سود و انباشت سرمایه همانگونه 

برخورد می شود که با قطعات و پیچ و مهره ي ماشین هایی که مستهلک می 

شوند و به دور انداخته می شوند. یکی از کارگران اخراجی در مصاحبه ي 

لودگی محیط کار با توجه به سختی و آ "خود با همان روزنامه نوشته است:

واجه شده ـبرخی از کارگران با افت شنوایی، مشکالت ریه و ستون فقرات م

اند و برخی از کارگران از کمیسیون پزشکی نیز در این خصوص تائیدیه 

ی اداره ي کار استان البرز ــدر ادامه همین مصاحبه می بینیم حت "گرفته اند

ایی برخی کارگران بر اثر کار در نیز نتوانسته است از تائید از دست دادن شنو

تومان نیز از حقوق خود  64000ینکه اهمین محیط سر باز زند. اما علیرغم 

 تمامی مدیریت با بیان اینکه  ،کارگران براي حق بیمه کسر می گردد

سر باز می زند. در  آن هاکارگران سالم هستند از پرداخت هزینه هاي درمان 

به بیمه ي تکمیلی و درمان، دست پیدا کنند.  این اعتصاب کارگران توانستند

اما مطالبه اي که ما کارگران باید به طور جمعی بر سر آن ایستادگی کنیم، 

دستیابی کلیه ي طبقه ي کارگر اعم از کارگران بیکار، اخراجی و شاغل به 

درمان رایگان است و ما می توانیم با اتحاد و همبستگی خود سرمایه را در 

  خواست به زانو درآوریم. مقابل این 
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شاید از گرانی، بیکاري و بسیاري محدودیت هاي شرایط زندگی و نبود آزادي 

تکرار مکررات باشد. این در حالی است که بحران سرمایه بسیاري از  ،گفتن

کشورهاي جهان را فرا گرفته است. رژیم جمهوري اسالمی که بنیادش با 

بحران گذاشته شده است اکنون چهار چرخش به گل نشسته است. اما 

نظام سرمایه داري را به زانو در می آورد بلکه مبارزه ي  حران نیست کهــب

مقابله با سرمایه و حتی گرفتن مطالبات روز کارگري  تی کارگران است.طبقا

یک جنبش سراسري شورایی متشکل را طلب می کند. اگرچه که کارگران 

قطعات توربین شهریار با پایمردي و اتحاد در این مقطع از مبارزات کارگري 

ار خوش درخشیدند، اما دستاورد این مرحله از مبارزات شرکت توربین شهری

ماه ایستادگی و اتحاد به دست آمده، شکننده است. امنیت شغلی  که با یک

به ي پر زور کارگران حاصل ناست. بیمه تکمیلی که با س 93کارگران تا سال 

افت  تا از آن شرکت مترصد است شده است، نیز در معرض تهدید است و هر

آورد. خواست مبارزات کارگران سوء استفاده کرده و به این مطالبات هجوم 

عملی کردن آن، رس نیست، اما گان مطالبه اي است که دور از دستدرمان رای

. رسمی شدن کلیه یه استدر گرو یک جنبش سراسري در برابر سرما

عدم کارگران به نگرانی کارگران به خاطر عدم امنیت شغلی پایان می دهد. 

، را گرفته است بیمه بیکاري، که هم اکنون دامن بخشی از طبقه کارگروجود 

کارگري که به واقع گرسنگی می کشد و براي زنده ماندن به هر دري می زند 

و با کمترین دستمزد دست به هر کاري می زند و حتی متاسفانه بعضی از 

  . مواقع از استیصال و درماندگی تن به خودسوزي و ... می دهد

بگیریم که رمز  می توانیم از مبارزات کارگران قطعات توربین شهریار درس 

پیروزیشان اتحاد و همبستگی بود و هر کدام از حلقه هاي جنبش کارگري، 
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کارگران بیکار، کارگران ماشین ساز، کارگران ذوب فلز، معلمان و پرستاران و 

... براي ایجاد تشکل هاي خود در مقابل سرمایه دست به کار شویم. که این 

طبقه لبات در پیکار اجتماعی گرفتن مطا عمل بتواند در ضمن آنکه براي

کارگر دستاوردهایی در زمینه مطالبات روز ما کارگران داشته باشد، گامی 

بزرگ در راستاي ایجاد تشکل سراسري علیه سرمایه باشد. مبارزه با گرانی، 

افزایش دستمزد، درمان رایگان، آزادي بدون قید و شرط، بیمه بیکاري و غیره 

ارگران است. این مطالبات مالط گره خوردن خواست ها و مطالبات روز ک

جنبش کارگري براي گرفتن خواست خود و همچنین نقطه شروع پی ریزي 

جنبش سراسري کارگران و چنین تشکل سراسري محکمی در مقابل سرمایه 

  خواهد بود.

طبقه ي کارگر در تاریخ مبارزات خود نشان داده است که در مقاطعی که 

نه تنها به لحاظ عملی در مقابل  وانه عمل می کند،هرمانانه و پیشرچنین ق

سرمایه ایستاده است بلکه این توان را نیز داشته است که از لحاظ نظري نیز 

  ئوري هاي سرمایه داري بیفکند. ـپنجه در پنجه ي ت

خوبی براي ي راه دور نرویم، مبارزات قطعات توربین شهریار می تواند تجربه 

% شرکت هایی که در 80اشد که گفته می شود کارگران بخش صنعت برق ب

کار می کنند در همین بلوار مپنا در همسایگی قطعات  صنایع نیروگاهی

توربین شهریار قرار دارند. سرمایه با برنامه ریزي، از دامن زدن به تفرقه و 

پراکندگی جنبش کارگري بهره گیري می کند. در هر مقطعی بخشی از 

 دهد. دور از ذهن نیست اگر بگوییم،م قرار می جنبش کارگري را مورد هجو

که چنانچه در مقابله با قطعات توربین شهریار سرمایه پیروز شده بود قرعه ي 
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 ، چرا کهآورد فال به نام یکی از شرکت هاي مپنا می افتاد تا به آن هجوم

از تعدیل نیرو در صنایع نیروگاهی صحبت شده است. قبل از  بطور مکرر

ه براي هجوم به ما و اخراج بخشی از کارگران دست به کار شود، اینکه سرمای

با اتحاد حول مطالبات روز جنبش کارگري سنگ بناي جنبش کارگري را از 

شرکت هاي نیروگاهی شروع کنیم. از کارگران بیکار و اخراجی شروع کنیم. 

هر بخش از جنبش کارگري کم و بیش مطالبات روزش همان هایی است که 

   به آن اشاره کردیم.در فوق 

نظام سرمایه، از قبل بهره کشی از نیروي کارگران چنان انباشتی کرده است   

واند از زندگی اي در حد سرانه ــکه هر کدام از انسان هاي کره زمین می ت

پیشرفته ترین کشورها برخوردار باشد. اما مناسبات کارمزدي بطور خود به 

اجتماعی کارگران آگاه و متحد بر علیه خودي فرو نمی ریزد بلکه پیکار 

  سرمایه را طلب می کند.
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