
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  گزارشی از طرف عده ای از کارگران چينی همگام شهرکرد
١٣٨٧  آذردومشنبه                                                                                                              ت.ح اميد  

 
  

  كاري از  اتحاد آارگران شاغل و بیني عیتجربه ا

 ین سالها مي پردامنه در ای از اعتراضات آارگریكي یريخ شكل گيد شرح و تاري خوانیر ميز آنچه در:مقدمه

 منعكس یرگرو گزارشات آااخبارخته دريچند به صورت جسته و گر همگام هرینياعتراضات آارگران چاخبار.باشد

د ي آیم آن ی آه از پیلي تحلی آند شرح ماوقع را به صورت مفصل همراه با نگاهیتالش مريشد، اما گزارش ز

  : از آارگران که در جريان اعتراضات حضور داشته، بيان شده استیكيومه از زبان يجمالت داخل گ. منعكس آند

 آه به یاستان. س شدي تاسیاري استان چهارمحال و بخت در اطراف شهرآرد مرآز١٣۶٧ همگام در سال ینيشرآت چ

 ی برخوردار بوده و فاصله مرآز آن تا شهر صنعتی سرد و آوهستانيیعلت واقع شدن در دامنه زاگرس از آب و هوا

 آسب درآمد و یع بزرگ و متوسط در استان براين استان به علت نبود صنايمردم ا.  باشدیلومتر مي آ١٠٠اصفهان 

 ی صنعتی در شهر هایا مهاجرت و آارگرين ير آوچ نشيقالب عشا دری و آشاورزیبه دامپرورشتري بیندگگذران ز

  .  آورده اندیج فارس  رويه خلي حاشیه و آشورهايمجاور، عسلو
اما به . ن شروع به آار آرديد پائيت تولي آارگر و ظرفی آوچك و با تعداد اندآی در مساحت همگامیني آارخانه چ

كه تعداد يي به استخدام درآمد تا آنجایشتري آار بیروي بازار، آارخانه توسعه داده شد و نی باالیبه علت  تقاضامرور 

  .                                                دي نفر رس۵٠٠آارگرها به 

ا و بن ي، حقوق و مزا ین شهريس رفت و آمد بيمه، لباس آار، سرويه آار همچون بيامكانات اول آاریدر ابتدا

 همگام چنان بود آه ینيت چيمرغوب.  بودندی از آارگران رسمیاري به صورت منظم وجود داشت و بسیآارگر

 ی هر چند دستمزدها نسبت به آارخانه ها٨٣تا سال .  شدی هم صادر می عربی به آشورهایعالوه بر فروش داخل

 ی شد اعتراضینكه حقوق ها به موقع پرداخت ميجود آارگران از ان وي همجوار آمتر بود اما با ایمنطقه و استان ها

شتر به ي بیكبار و حتي ماه ٣پرداخت حقوق ها .  قطع شديی ها و امكانات ابتدایقي آم آم تشو٨٣از سال . نداشتند

فت و اي یش مي آارگران، سرمايه صاحب آارخانه روز به روز افزایشتيط معيبه موازات بد شدن شرا. ق افتاديتعو

ك عالوه يمان آبير عامل سابق سي مدید نبويد محمدرضا سيس.  آوردی روی عربی در آشورهایه گذاري به سرمایو

.  باشدین در تهران ميستال نگي شادآام در سامان و آری از شرآت آب معدنیعمده ا سهام  ی همگام داراینيبر چ

 و اخراج عده ی موجب اعالم ورشكستكیل ساز در بخش هتیه گذاريه ها از داخل آشور و سرمايخروج سرما

 ین سري آارگران، اولیو مشكالت اقتصاد اين وقايهم زمان با ا.  شدی نبوی از آارگران چينی همگام از سویاديز

 از آارگران یادي زید آنها تعدادي از ادامه اعتصاب آارگران و تهدیري جلوگیآار فرما برا. از اعتصابات شروع شد

 از حقوق خود یدر آن هنگام عمده آارگران به علت عدم آگاه.  آنها را پرداخت آند اخراج آردیه طلبهانكيرا بدون ا

 گرفتن حقوق و ی را در مبارزه شان برای آارفرما  تن به آار دادند و آارگران اخراجی و وعده هایكاريو ترس از ب
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د را يها توليش اضافه آاريا باال بردن شدت آار و افزا از آارگران بیآارفرما با وجود اخراج بخش. ا تنها گذاشتنديمزا

 از یادي با وجود اخراج تعداد ز٨۵كه در سال يحالدر  تن در روز،۶ ینيد چي تول٨٣چنانچه در سال  .ش داديافزا

اه تا آنجا که چند م.  گرفتیر انجام  مين وجود پرداخت حقوق ها همچنان با تاخيبا ا. دي تن رس١٢د به يآارگران، تول

  .بعد دوباره اعتصاب ها آغاز شد

نكه قرار است حقوق عقب افتاده ي گرفت، به بهانه ای به اسم آارگران می آالنیاعتصاب آارفرما وام هاپس ازهر"

د استخدام ي آارگر جدی تعدادی آارگران اخراجیصاحب آارخانه به جا.  از حقوق  نبودی خبریمان را بپردازد ول

ت ما از آارگران يعدم حما. ر يک شرکت نيمه ورشکسته را به بيکاری ترجيح می دادندکارگرانی که کار د. آرد

.  ما استفاده آردی از ناآگاهیآارفرما به خوب.  استیزندگو اجبارل نبود آاري به دلی طبقاتی عالوه بر نا آگاهیاخراج

 ی همگیاز ابتدا با اتحاد و همبستگاگر.  ترها را اخراج آرد سپس به سراغ ما جديدترها آمدیمي از قدیابتدا عده ا

 در سلب حقوق ما همچون قطع مقطعی سهميه ناهار، کم کردن وقت غذا و یشروين پيم، چنيستاده بوديمقابل آارفرما ا

  ."  افتادیاتفاق نم... استراحت و 

و نه هر گونه رفتار  ی آار اجباری آارگران در درجه اول پرداخت به موقع حقوق بود و نه ساعت هایخواسته حداقل

 !گري دیضد آارگر

 رجوع آردند ی باالتر در استاندارید آه آارگران به اداره آار و مقام هاي رسيی به جای متوالیآم آم اعتصاب ها

 دادند ی انجام میه دارين آارپردازان  سرماي آه ایتنها آار. تشان نداشتي در وضعیرين تاثي باز هم آوچكتریول

ن مدت هر سال به علت اعتصاب آارگران، ي ایدر ط.  حقوق آارگرانیريگي بر پی بود مبنیهوده اي بیقول ها

 ین معاش خانواده به سر آار باز مي تامی آارگران به ناچار و برایل بود و پس از گذشت مدتي ماه تعط١آارخانه 

  . شدیك بار پرداخت مي ماه ۶ حقوق ها ین دوره زمانيدر ا. گشتند

د ي جدی آارگریروهاي از آارگران را اخراج آرده و نین است آه آارفرما هر سال تعدادي تاکيد کرد ادي آه باینكته ا

 مشكل تر را به آنها واگذار ی سخت تر برده و آار های مانده شرآت را به قسمت های آرد و آارگران باقیاستخدام م

نكه به آارگران سنوات تعلق ي ایگرفت و برا کارفرما باال ی ضد آارگریهادر همين زمان بود آه رفتار.  آردیم

  ! آرد و از آنها تعهد می گرفت آه سنوات خود را ببخشندید به اخراج مي ماه آار آنها را تهد١١ان يرد بعد از پاينگ

 آنند و ی مراجعه می آارد را به استخوانشان رسانده، به استانداریط سخت زندگي آه شرای آارگران٨۶در آذر ماه 

 جوابهای یشگي همی با همان پوزخند های مسئول در استانداری آارمند هایول.  به اعتراض مشغول می شونددر آنجا

  . شودی نمیچ گاه عملي آه هيیوعده ها.  دهندیبيهوده م

رامون مشكالت ي پیجلسه ااستان  با آارآنان مسئول در اداره آاریامور اجتماعر آار وين ماه معاون وزيدر هم

ارگران را بدهد وعالوه ماه حقوق آ دهد هرین جلسه آارفرما قول ميا آنند آه دری همگام برگزار مینيچآارگران 

  .  شوندی نمی اين بار نيز اين وعده ها عملیز بپردازد وليه حقوق عقب افتاده آارگران را نيك پايماه هربر آن 

ده ي آشی همگام  صورت گرفت و به استانداریني توسط آارگران زن و مرد شرآت چین بار اعتصاب گسترده ايا"

 ماه حقوق عقب افتاده ۶ همگام شهرآرد خواستار ینيما آارگران چ "ی با پالآارد های ساختمان استانداریجلودر. شد

  ." آردندی در اعتصاب شرآت مین گستردگين زنان آمتر به ايقبل از ا. م ياعالم آرداعتراض  خود را " ميخود هست



 

 3

ق به آار آرده يما را تشو.  از مشكالت ما باز نكردیاو گره ا. ت آشکار آرديآارفرما حماازاستاندارهم تحصن اين در

  ."و قول اعطای وام به شرآت و پرداخت  حقوق عقب افتاده به ما داد

ه ي آن ها تصف بایحت.  شوندیاخراج م یدادو قرار و سابقه داریآارگران رسماز نفر٢٠٠ن موقع بود آه يهمدر

ك ماه  ين واقعه آارگران يگذشت اپس از.  شودی شود و سوابق و حقوق عقب افتاده شان پرداخت نمینمحساب هم 

اسفند ماه دوباره با قول و ل شد و دريماه زمستان تعط٢مدت افت حقوق، شرآت دريبه علت عدم در. آار آردند

تعداد آارگران آمتر شده ن باريا. دی و حل مشکل کارگران، بازگشايی شدقرارهای کارفرما مبنی بر گرفتن وام ميليار

ه ي پا٢ اسفند سر آار حاضر شود ٢۵آارفرما گفته بود هر آس تا .  داشتیادين ماه فروش زياما شرآت در ابود، 

ك ماه  يند هفته بعد آارفرما چ. حقوق نشدا اواخر ارديبهشت دوباره خبری ازاما ت. ردي گی خود را میطلبكارحقوق از

ه ي آه آلی از شرآت ندارند در صورتیچ گونه طلبين را به آارگران داد و اعالم آرد آارگران هيه حقوق فرورديپا

 . ماه حقوق و دستمزد نگرفته بودند۶آارگران 

آارفرما . ب بودندي روز غا٢اب و ذهاب آارگران در شرآت حاضر نشدند و يس اي سرویل خرداد ماه راننده هاياوا

ئت يس جمهور و هين زمان بود آه رئيدر هم. ه حقوق به آنها بدهد تا آارگران را به محل آار برسانندي پا٢مجبور شد 

ن ي همگام داشتند آه در ایني ازآارگران چيینده هاي هم با نمای خود آه به استان داشتند جلسه ایدولت در سفر استان

 آرده بودند تا آارگران روز به روز به روز یكينكه همه دست به يمثل ا.  نشدآار آارگران گشوده ازیجلسه هم گره ا

  .گرسنه تر شوند

 ی احمدیست و آقاي نیدند آه از حقوق خبري دی سال قبل وقتیچند روز از خرداد ماه گذشته بود آه آارگران اخراج

را گرفته و ون حامل اجناس يوش و آام فری نكرد، صبرشان تمام شد و با حكم از دادگاه جلویشان آارينژاد هم برا

 فروش را ینكه جلوي ایبعد براچند روز.  آردندیخالانبارون را دريآامده و باريون خوابي آامیك شب جلوي یحت

آارگران . رند با حكم دادگاه در انبار را قفل آرده و شبانه در چادر شرآت زدنديرند و حق و حقوق خود را پس بگيبگ

  . دادند آه جنس جهت فروش از شرآت خارج نشودی می آمدند و نگهبانی در شرآت میفتيرت ش به صویاخراج

آارگران زن آمتر .  ماندندی آارگر مرد باقید زن و تعداد آمير توليك مدين شرآت بزرگ فقط آارگران زن با يادر

  . آردندی می همكاریدر اعتصابات با آارگران اخراج

چند . ست و آارگران سر آار گذاشته شده اندي در آار نیداره آار خبر آمده است آه وام شد آه از ایعه ميهر روز شا

  . آار نكنندیر ماه در آارخانه حضور داشته باشند وليم گرفتند آه از اول تيروز بعد آارگران مرد تصم

. هم قطع شدريمان نان و پنن مدت هيهمدر.  آردندینم آاریشرآت حضور داشتند ولر ماه آارگران درياول تده روز"

د به قتل آردند و به يد را تهديآارگران حاضر شدند و آارگران شاغل و سرپرست تولمحل آار دریآارگران اخراج

از آار بكشند آارگران  از آارگران زن بخواهند دست ین آه آارگران اخراجيتا قبل ا. ن آردنديآارگران زن هم توه

ن جا يا.  آردیمب آنان را به آار واداريرو فرير عامل شرآت آنان با نيآردند، مد یاعتصاب شرآت مزن آمتر در

 ید تا فكريد سر آار حاضر شوي گفتند نبای میآارگران اخراج. دنديآار آش دست ازیبود آه آارگران زن ومرد همگ

 ی حق داشتند و مین اخراج آارگرایاز طرف. مي نداریت شغليچ آدام از ما آارگران امنيبه حال همه شود چون ه

ن است آه نه يقت ايحق. ميريگر حق و حقوقمان را بگيم به آمك همديد بتوانيد شاي شدیگفتند اگر شما هم با ما همراه م
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د با هم متحد شوند و به آمك هم بشتابند تا  يگر باي دیك استان و استان هايك شرآت بلكه آارگران يتنها آارگران 

 ."رندي بگیه داريگر را از سرما حق آاریبتوانند روز

 به آما رفت آه ی از آارگران توسط برق گرفتگیكي پسر  ٨۶ف آنم آه در زمستان ي را تعريید ماجراين جا بايدر ا"

 آه قصد انتقال او را یا تهران منتقل  آنند و بعد از مدتيمارستان اصفهان يبه علت نداشتن پول نتوانستند او را  به ب

 ی در منزل مسكونی از آارگران مرد در آتش سوزیكيفوت کرد يا در ماجرايی ديگر ر رساندن، او ي دداشتند به علت

كار به اداره آار مراجعه می کردند يآارگران ب . به خانواده او جهت درمانش نشدیچ آمكي هیخود در آتش سوخت ول

ا آارخانه را به ي به آنها بدهند یكاريمه بيا بي  کردند،یفشان را معلوم نمي رسيدند و تكلیادشان نمي مسئوالن به فریول

 آند و تنها او ی جز آارگر ضرر نمیاگر آارخانه از هم بپاشد آس.  واگذار آنند و آارگران مشغول به آار شوندیآس

 سال آار آرده بود حدود ٢مثال اگر آارگر . ز آرديمه واري آارگران چند ماه بیآارفرما برا . شودیمكارياست آه ب

ز می آردو جالب اينجاست که اين اعمال خالف قانون با هماهنگی اداره بيمه انجام يمه برای او واري ماه ب١۶ا ي ١۵

در نهايت با پيگيری حقوقی و شکايت های متعدد،  اداره کار با محاسبه مطالبات و ارجاع آن به دادگاه، حکم . می شد

رشناس از طرف بانک برای قيمت گذاری اموال، از طرف بانک اما با فرستادن کا. به توقيف اموال شرکت گرفتيم

پس از اين با حکم جلب . اعالم شد که اموال شرکت در رهن بانک می باشد و دادگاه حق تصرف در آنها را ندارد

ستند کارفرما که در اتاق خود مخفی شده بود از نفوذ خود استفاده کرد و ماموران نتوان. کارفرما به در کارخانه رفتيم

ساعاتی بعد ماموران پاسگاه محل را ترک کردند و وقتی ما دليل را پرسيديم گفتند دستور از باال . وارد کارخانه شوند

وقتی . ما تا نيمه شب دم در کارخانه بودبم تا اينکه رئيس اداره صنايع آنجا آمد و کارفرما را به پاسگاه برد. آمده است

وقتی نزد دادستان رفتيم او به هيچ وجه حاضر .  جلب از طرف دادستان لغو شده استبه اتفاق پاسگاه رفتيم گفتند حکم

اکنون نزديک يک سال از آن واقعه می گذرد و ما همچنان در بال تکليفی به سرمی بريم و خبری از . به صحبت نشد

ازرس ويژه رييس تعداد زيادی از مسئولين در اين مدت از جمله استاندار، ب. حقوق از دست رفته مان نيست

قول هايی دادند که تاکنون نه تنها هيج کدام    نفر هستيم،١٧٠به ما کارگران طلبکار که ...جمهور،رئيس دادگستری و 

. عملی نشده است بلکه بارها از طرف نيروی انتظامی و اداره اطالعات محکوم به سياسی کاری و برخورد شده ايم

ن شرآت از حقوق خود مطلع نبودند و ين است آه اکثر آارگران اي انجامد ایم یدليل اينکه اکثر اعتصاب ها به ناآام

 آردند و با حداقل حقوق تن به یم و کار در شرايط سخت را تحمل ی و جسمی روحی زنده ماندن، دردهایفقط برا

 ی باشد، اعتصاب م خود آه معموال حقوق عقب افتاده میی خواسته هایفقط عده کمی از کارگران برا.  دادندیآار م

 ندارد ین تجمع ها به تنهايی اثريالبته ا.  آنندیتجمع م ی و فرمانداری چون استانداريیمكان ها نيز دریکنند و گاه

 یروزيدست هم است و تنها عامل آه فقط باعث پهمه دستشان درمسئوالن اداره آارچون آارفرما و استاندار و

 یخچال سازيهمان طور آه در تجربه آارگران .  باشدیمها در برابر کارفرما  شود کامل و پيشروی آنیآارگران م

 همگام و تمام آارگران ینيد آن روز آه آارگران چيبه ام.  گرفتندیه داريلرستان آنها با اتحاد حق خود را از سرما

  ."رندي بگیه داريران بتوانند حق شان را از سرمايا

 گرفتن حقوق معوقه مقابله با ی همگام برایني سال است آه آارگران چ۴ش از يد بيهمانطور آه در گزارش باال خواند

ه يان سرنوشت آليش بيهايژگي از وین شرآت جدايسرنوشت آارگران ا. رندي همگام درگینيعامل چرياخراج با مد



 

 5

م آه سالها ي افتیم..  هفت تپه و یاد آارگران نساجي مي خوانین گزارش را ميكه ايموقع. آارگران حقوق معوقه است

  . باشندیر مطالبات خود ميگيز پي آردند و در حال حاضر نيیماياعتراض و تجمع و راهپ

 از یبخش آوچك.  نسبت به آارگران هفت تپه آمرنگ تر استی همگام اتحاد و همبستگینيان آارگران چيدر م

د يس.  شوندین نمي خورند و همراه معترضیل صاحب آار را ميمساگري و دیآارگران زن و مرد به خاطر عدم آگاه

 از آارفرما ا خود ری خواهد از حق سنوات آاری آند از آارگران می آارگران استفاده می هم از عدم همبستگینبو

 یست و ميانباشت آرده است قانع ن آار آارگران یروي نی از قبل بهره آشی آالنی آه سودهاید نبويس. رندينگ

 خواهد یكه آارگران خواستار حقوق معوقه خود هستند از آارگران ميدر حال .هد حقوق آارگران را هم باال بكشدخوا

 دهد آه از آارگران بخواهد حق سنوات و ی به خود اجازه مید نبويچرا س.  ماه حقوق معوقه خود بگذرند۶از گرفتن 

 آارخانه یمي تمام آارگران قديی شود او با پرروی سبب مینيارگران چن آيرند؟ نبود اتحاد بيحقوق معوقه خود را نگ

  .را بدون دادن حقوق و سنوات اخراج آند

 آوردند و آنگاه یانبار شرآت را تحت آنترل خود در مشده و  متحدانه وارد شرآت ی آه آارگران اخراجیاما زمان

 آنند، از ترس آارگران متحد از آمدن یم یر شرآت نگهبانت از انباي است با تمام جدید آارگران جديند تهدي بیآه م

ژه زنان آارگر بارها از ي همگام و به ویني از آارگران چین است آه بخشيت ايواقع.  آندی میبه شرآت خوددار

 یم يیان آارگران سودجوي در مین پراآندگير عامل شرآت از ايمد.  آندی میوستن به آارگران معترض خودداريپ

اما .  دهدی برد دستمزد آنها را نمی آه از قبل آارگران می آالنی دارد آه عالوه بر سودهایآند و او را بر آن م

خانواده آارگران .  همگام باشدیني آارگران چی توانند محور اتحاد و همبستگی  میر آارگران اخراجيحرآت اخ

 توانند ی همگام مینيخانواده آارگران چ.  همگام باشدیني آارگران چی توانند محور اتحاد و همبستگی همگام مینيچ

. دي افزای آارگران میهمبستگ قدرت ون بريا. همانند خانواده آارگران هفت تپه همراه آارگران معترض شوند

چند آارگران زن و مرد هر. گوش آارگران و جامعه برسانند توانند خواست ها و مطالبات خود را به یمآارگران 

دن به مطالبات خود آه يدند آه رسين مسئله نرسيدند اما خودشان به ايدست آشآار ازی به خاطر آارگران اخراجشاغل

بدون شك اگر آارگران با هم متحد .  استی آارگران اخراجی باشد در گرو اتحاد و همبستگیهمان حقوق معوقه م

 بدون گرفتن حقوق و سنوات خود اخراج شده اند حال هم آه.  توانست آنان را اخراج آندیه نميبودند صاحب سرما

  .محصوالت را به دست گرفته اندانباركه نظارت بريهمانطور. نديايآار بآارگران مجددًا به سرگريت ديتوانند با حمايم

 ی و آگاه را اخراج آنند و به جایمين است آه آارگران قديد تنها هدف آارفرما اي آی همانطور آه از گزارش بر م

ع با دستمزد آمتر استخدام آند و هر موقع اراده آرد بدون دردسر آنان را اخراج آند يآنان آارگران تازه نفش و مط

د بدون گرفتن حق سنوات آارخانه را ترك يچنانكه از آارگران تازه وارد تعهد گرفته است آه در صورت صالح د

من يبه . ردي گیر دستمزد مصوب قانون آار به آار مي زیت آارگران تازه وارد شرآت را با دستمزدياآثر. آنند

ار آم هم تن به آار يه آارگران به خاطر نبود آار با دستمزد بسي از صاحبان سرمایت همه جانبه دولتي و حمایكاريب

  شد بازیكه دستمزدها ماهها اداره نمي از دست ندادن آارشان با وجودیكه سالها آارگران زن براي دهند همانطوریم

كه هم شدت آار باال بود هم دستمزد ي شدند با وجودیمحاضرآارسرروزهمكارانشان هرگريداز یباني پشتیهم به جا

 یبرآت آارشكنن هم ازيا. افته بوديش يد افزايهم تولآارگران بازازست نفريدوش ازين بود با وجود اخراج بييپا
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.  آه باعت تفرقه آارگران شده بودیعللازگري دیكي یو ناآگاهبه آارازين عالوه بریول. مردان آارگر بود ازیبعض

د ثروت است آه از به آار يشد تولي اندی آه میزي متوجه شدند آه آارفرما به تنها چین مدت به خوبي ایآارگران ط

آارگران است  یروي آه حاصل از نیه اياز قبل انباشت سرما. چيگر هي آورد و دی آارگران به دست میروي نیريگ

او به بهانه پرداخت حقوق آارگران بارها از دولت وام گرفت اما .  شودی انجام می در بخش هتل داریه گزاريسرما

ت ين و مرغوبييدستمزد پان آارخانه به خاطريست آه ايده ني هم پوشیآسبر. ش دادين را افزايسهام آارخانه نگ

صاحب شرآت از ندادن دستمزد آارگران هدفش به .  آندید ميل را تویاديفروش ارزش اضافه زبازار محصول و

 از دستمزد آنها بر سود خود یاديت بخش زيق انداختن دستمزد و در نهاي خواهد با به تعوی روشن است آه میخوب

  .ردي آالن هم بگین بهانه وام هايد و به ايافزايب

ه ي آارخانه به خاطر نگرفتن آرایس هاي رانندگان سرو.ق افتاده بودي آه دستمزد آارگران ماهها به تعویهمان زمان

س ها را پرداخت يه سرويد فورًا آراي نالیر عامل آه مدام از نداشتن پول ميمد. دنديس دو روز دست از آار آشيسرو

صدها آارگر بود آه با آارشان چند برابر  آاریروي با از دست دادن نی آارخانه مساویليك روز تعطيچرا آه 

  . آردید مي تولی آه قرار بود بعدًا بپردازد، ارزش اضافیددستمز

 و گرفتن حقوق یت شغليگر عدم امني هم چون صدها آارخانه دیدين واحد توليخواست ها و مطالبات آارگران ا

..) دو چون ذوب آهن و فوال( آارخانه و آارگران شاغل ن ي آارگران ایاتحاد و همبستگ. آار استمعوقه و رفتن سر

 صرفا یت شغليه داران را وادار به پرداخت خواست ها و مطالبات خود آند و نبود امني تواند سرمایاست آه م

آارگران شاغل هم در معرض اخراج قرار گرفته اند . ستيكار ني و بیمربوط به آارگران حقوق معوقه و اخراج

به مقابله با آارگران حقوق معوقه رفتند تا از اتحاد و ه داران و دولت آآاهانه ابتدا ياب به نوبت، سرماي آسیمنته

 خواهند درفت و گرنه ی و آارگران رسمی آنند سپس به سراغ آارگران قراردادیري آارگران جلوگیهمبستگ

ران خودرو را يش از هزار نفر از آارگران اي بیكه به تازگي ندارند و همانطوریت شغليآارگران شاغل هم امن

 ین تر جذب شرآت هايي از آارگران ذوب آهن با دستمزد بسار پایاديش تعداد زيا در چند سال پياخراج آردند و 

 آه داشته اند ی اعتراضاتی ابتدا در طیني به عنوان مثال آارگران چیاما خود آارگران هر آارخانه ا.  شدندیمانيپ

 خسته آردن یبرا. ك آاسه بوده استي ی اداره آار دستشان تویمتوجه شده اند آه صاحب آارخانه و عوامل دولت

ت يد اآثريشا.  دادندی تازه میديوعده وعروزنكه خودشان بگذارند بروند هريمجبور آردنشان به ا آارگران و

 آند یاداره آار معجزه نم. رند و بلند شوندي خود بگی دستشان را به زانویستيده باشند آه بايآارگران موضوع را فهم

 از حقوق معوقه آارگران است آه آن هم به همت یزيز توانسته انجام دهد صرفًا گرفتن بخش ناچو آنچه هم تا امرو

ن يگزارش آمده است نشست با مسئولكه دريهمانطور. ك پارچه خودشان بوده استي آارگران و اعتصاب یهمبستگ

.  آنندین از آارگران دفاع نماي است دولتیعيطب. جه نداديسفرش به شهرآرد نتس دولت هم دري رئیو حتاداره آار

 آارشان به یرويآوردن ن به فعل دریآارگران برا. ميه داران بپردازين آارگران و سرمايبه رابطه بق تري عمیآم

ت يروند فعلآه در آاریروين.  آار دارندیرويبه نازي نید ارزش اضافي تولیبرازيه داران نيسرما. از دارنديه نيسرما

 آه ید ارزش اضافين توليهمش بريز علت وجودي نیه دارياصوًال سرما.  آندی می ارزش اضافديافتن خود تولي

. د نشده استي است آه وارد عرصه تولی آار تا وقتیروي فروشنده نیاما آزاد.  آند برپاستیجاد مي آار ایروين
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 شود و گوش به فرمان یو سلب مد از ايار در انتخاب نوع آار و نوع توليگر اختيد شد دي آه وارد روند تولیزمان

ه دار يست، آًال مورد نظر سرماياز مصرف جامعه چينكه نيا. د آندي سودآورتر است را تولیزيه است تا آن چيسرما

 افزودن ین منظور براي ایبرا. د شده را متحقق آندي تولی آند آه بفروشد و ارزش اضافید مين مبنا توليابر. ستين

توهم (  آندی آند و اخراج میل مي آار تحمیروي را به نی اجباریهايد و اضافه آاري افزایمرشدت آابر سود خود بر

ش ي مقابله با شدت آار، افزایآارگران هم برا) اد نباشدياعت ویكاري بیه داريجامعه سرمام درياست آه فكر آن

ن يه تا ايو سرمان آاري بیري درگیودعلت وج. ر هستنديه دار درگيشه با سرمايهم...  از اخراج و یريدستمزد جلوگ

از به وجودش باشد در ي آه نیه داران هم در زمانيدولت سرما.  وجود داشته باشد وجود خواهد داشتیديروابط تول

د شده يارزش اضافه تول ازینه آردن بخشيمقابله با تظاهرات آارگران مقابله با تجمع ها، هز.  شودیصحنه حاضر م

ه يستم سرماي سی آه به نوعيینهادها و سازمانهاگري و دیانتظام وی نظامیروهايز نيجهت تجهدرله آارگران يبه وس

م ي تا سرآوب مستقیه داريستم سرماي نشان دادن سیجهت ابد آه دریغات آگاهانه اي آنند و تبیه مي را توجیدار

 یه داران به مثابه عناصري سرمایعني.  باشدیه داران ميت از سرمايآارگران معترض از جمله اقدامات دولت در حما

ن نظام ي وابسته به دولت هم در خدمت حفظ ایگر نهاده هاي نبوده بلكه دولت و دیه داريد سرمايوه توليجدا شده از ش

فه ي وظیه داريستم سرمايحفظ س دری هر آدام به نوعیه داريد سرمايوه توليشدر.  آنندی فروگذار نمیچ آوششيهاز

  . با صاحب آارخانه به خوبی مشهود استی دولتی نهادهاین وابستگيگزارش هم ادر. هده دارند را بر عیا

 و همهل شرآت گرفته تا عوامل اداره آارعامريمد اعتراضات آارگران ازیطگزارش آمده است دركه دريهمانطور

 آه در یزيتنها چ. وقه خود بگذرندحقوق معريخ ازیو فردا آردن آارگران به نوعهمه در صدد بودند آه با امروز

 یريد شده بود جلوگيله آارگران توليان باعث شد تا آارگران بتوانند از فروش محصوالت آارخانه آه به وسين ميا

وندند ين بخش از آارگران بپي بود و حال مانده آه آارگران حقوق معوقه به ای آارگران اخراجیآنند اتحاد و همبستگ

 ی خود به مقابله با اخراج و به عقب افتادن پرداخت حقوق پرداخته و مطالبات خود را عملیرويا به نآه بتوانند با اتك

 خود یم با گفتگو و مذاآره به خواست هايتوانيده اند آه مين عقيهم بر ا از آارگران بازیداشت آه تعداديناگفته پ. آنند

ه يم آه سرمايافته اي مبارزات خود درین موضوع را طي اما ا.مي آنینكه گفتگو و مذاآره را آال رد نميضمن ا. ميبرس

 تواند در ین صورت مذاآرات هم مينند در اي ببی آنند آه ما را در مقابله با خود جدی میني عقب نشیداران زمان

 ها سمت و ی وجود دارد بعضی مختلفین آارگران نگرشهايبالبته در. جه بخش باشدي مبارزات آارگران نتیراستا

  .نندي بیه ميه سرمايه و نه بر علي را به همسويی با سرمای آارگران و تشكل آارگریسو

 یآارگر. گر آارگران حقوق معوقه ارتباط برقرار آنندي توانند با دیم همگام ضمن متشكل نمودن خودینيآارگران چ

 دهد و یدست مجه فرزندش را ازي آند و در نتیمارستان بستريمارش را در بي تواند فرزند بی نمیاز فقر و تنگدست

ن موضوع صرفا در رابطه با آارگران يا. ندي آیه داران به مقابله با آارگران مي هم در اتحاد با سرمایعوامل دولت

ن محتوا و مضمون رابطه آار و يا.  استیه داري آند بلكه برخواسته از ذات سرمای همگام صدق نمینيشرآت چ

ه ي ضرورتا به مقابله با سرماین ضدآارگريب قواني از تصویري جلوگیز براي نیآارگران فرانسو. ه استيسرما

 توان مبارزات ین جهت نميبد. ن رنگ استي همه جا همیه داريآسمان جهان سرما. داران فرانسوی برخواستند

ر جهان  آارگران دیاگر همبستگ.  استیاسي سی دانست بلكه مبارزات آارگران اقتصادی را صرفا اقتصادیآارگر
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 ی از دستاوردهایارين خاطر است آه بسيبه هم.  طبقه آارگر استی واقعی ندارد به علت نبود تشكل هایجلوه واقع

  . قرار گرفته استیه داريگان مورد هجوم سرماي رای مادام العمر و خدمات درمانیكاريمه بي چون بیجنبش آارگر

ف ي آار است تحریروي نین بودن سطح بهره ورييطر پان بودن دستمزد آارگران به خاييد پاي گوی آه مینگرش

 آار دستمزد آارگران یروي نیران خودرو با وجود باال بودن بهره وري همچون ايیدر آارخانه ها. ت استيواقع

 با باال یرانيه داران ايگر سرماي دیسواز. استن ترييار پايسطح جهان بسن ساز دريگر آارگران ماشينسبت به د

 آار یروي از نیگر بهره آشين آوردن دستمزد و به سخن دييژه پاي و به وی اجباریهاي آار و اضافه آاربردن شدت

 همگام است ینين چيگر هميه داران موفق تر بوده اندو نمونه ديگر سرمايد ارزش اضافه نسبت به دينظر تولارزان از

  . آندیه گذاريگر سرماي دی ها آار ارزان توانسته است در آشوریروي از نیمت بهره آشيآه به ق

 از یري معوقه و جلوگی و گرفتن حقوق ها ی مقابله با اخراج آارگریجاد تشكل خود برا ي همگام با اینيآارگران چ

 ینيآارگران چ.  آردن مطالبات خود آنندیر عامل شرآت را وادار به عملي توانند مدیفروش محصوالت آارخانه م

گران آارگران هم سرنوشت خود همچون آارگران هفت يات ديشدن از دستاوردها و تجرب آگاه ی توانند برایهمگام م

ه آارگران از ي آه آلیزياما آن چ.  آارگران اقدام آنندیك تشكل سراسريجاد يرند و در جهت ايتپه با آنها تماس بگ

به واقع .  استیت شغلي عدم امن زند،یگرفته تا آارگران شاغل را به هم گره م... كار و ي و بیحقوق معوقه و اخراج

  .ه آارگران را متحد و متشكل آندي تواند آلی است آه می محوریت شغليعدم امن
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