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 : درباره نویسنده

 هالسا آن در. درآمدم یمانکاریشرکت پ یکبه استخدام  فوالد یصنعت یدر گروه مل یشنزده سال پاپ

 .نه روزه و هشتاد یا روزه و نه یستکوتاه مدت ب یقراردادها یاامضا بود و  یدسف یا کارگران غالباً یقراردادها

و  نماید از حقوق خود دفاع توانستیهرگز نم یشغل یتنوع قرارداد بخاطر نداشتن امن یندر قالب ا کارگر

معترض  کارگر قرارداد یداز تمد ،یازکارفرما به بهانه اتمام قرارداد و عدم ن استخیبرم یاعتراض یاگر صدا

 یاریکارگران در بس یمهحق ب تر بود،نییشده هم پا یینتع یهالاز حداق یحت کرد. دستمزدهایامتناع م

 طورهساعت ب 120ماه  در بایستیفشار کارفرما کارگر م با ،شدیپرداخت نم یمانکارانپ توسط مواقع

 یساز سرو شد، استفادهیاز آن هم پرداخت نم یمین یاش حتیحقوق یشکند اما در ف یکار اضافه یاجبار

 یهاتسیاس و انواع یهاز حقوق اول یتها محرومممنوع بود و ده یمانکاریکارگران پ یو ذهاب برا ایاب

 یکه نوع قراردادها 1394ادامه داشت تا در سال  یشکم و ب یطشرا این .از گرده کارگر یاستثمار و بهره کش

 یبود که ط یشحاصل مبارزه و تال ییرتغ . اینشد یلتبد یبا گروه مل مستقیم و یکسالهما به قرارداد 

 .صورت گرفته بود شرکت ینقبل از آن توسط کارگران ا یانسال

ها و رکود و توقف حقوق پرداخت در یقتعو ،یواگذاری مجدد کارخانه به بخش خصوص یرنظ یاپیپ اتفاقات

 .شود یرینشیایش قرارداد و مزا یتتثب یناجازه نداد کام کارگر از ا یدتول

 شرکت یشگیهم یلیکامل و تعط یبه دنبال نابود یبخش ،ثروت و قدرت یایو پنهان و ماف یداپ هایدست

با کارگران  اما. منافع خود ینتأم یآن برا یتتصاحب و به چنگ آوردن مالک یایدر رؤ یگرد یبود و بخش

که اعتصاب و  1395سال  یانیپا یهاماه از من هم. ایستادندجلوی این توطئه های پیاپی خود اعتصاب

از کارگران  یکیبعنوان ، کرد یدابروز و نمود پ یافتهینتع و ید بصورت جدفوال یرگران گروه ملاعتراضات کا

د حضور فوال یسازماندهان در متن و بطن اعتراضات کارگر یرسا کنار اعتراضات در ینادر  سازمانده و فعال

و  تهدید یتی،اتهامات امن ،یسازپرونده دستگیری، یاپی،پ یاحضارها مدت با ینا یط در. مستمر داشتم

 بودم الورود شدن به شرکت مواجهممنوعو  فشارکارفرما یرقانونی،غ برخوردهای یتی،امن هایدستگاه ارعاب

 تعداد زیادی ازحال من نبود و  لموارد تنها شام ینا که البته .رفت یشکه تا مرز اخراج از کار هم پ

 .شدمیهمکاران فعال در اعتراضات را هم شامل 
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( را از دریچه تجربه خود 1397-1395ساله گروه ملی فوالد ) در این کتابچه شرح مبارزه کارگری دو

 باشد. و قابل رجوع ها مثمر ثمربرای نسل بعدی کارگران این شرکت و سایر بخششاید ام تا نوشته

 

 

 

 از راست به چپ: طارق خلفی، پیمان شجیراتی، میثم قنواتی - 96تجمع خرداد 
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 مقدمه:

هرز رفته و نتوانسته مطالبات مستهلک شده و  ای یابیفقدان تشکل لیهمواره بدل رانیدر ا یمبارزات کارگر

 شده است. رینگیبا سرکوب به عقب رانده و زم ایو  کندحفظ  دستاوردهایش را و یریگیخود را پ

 هیبه مطالبه و حقوق سلب شده خود دائمًا عل یابیدست یمبارزه، کارگر برا نیو خم ا چیدر پ نحالیباا

کرده در جنگ و جدال بوده  رشیاست که دامنگ یفقر و نکبت ،یکه منشأ گرسنگ یدار هیاختاپوس سرما

 است.

امکانات  یهاکارگران بدل گشته است. محروم ماندن کارگراز حداقل یدر زندگ یجدال، به اجبار نیا

او را به   ،شودیکه در حقش اعمال م یحقوقیو ستم و ب یرفاه اجتماع ،یو آموزش یبهداشت ،یشتیمع

جدال و جنگ  نیبه ا رناآگاهانه، به همان اندازه مجبو اینادانسته، آگاهانه  ایرسانده که دانسته  یانقطه

 زنده ماندن محتاج به آب و غذا و هوا. یباشد که برا

 یابیمورد ارزرا حاصله  یو دستاوردها کنیمیمبارزاتشان نگاه م انیبه کنش و واکنش کارگران درجر یوقت

دارند  ریو فراگ عیوس یخصلت ،مبارزات نیا ،تشکل منسجم کیکه با وجود فقدان  مینیبیم ،هیمدیقرار م

زیر سایه و  یافتگینسازمان نیتوانسته باشد در عایران باور کرد طبقه کارگر  توانیسخت م کهیبطور

 کند. یاز مبارزات را سازمانده عیسطح وس نیاستبداد ا

کارگران  یرا به همراه داشته، اما تجارب ارزنده و عمل یاریبس یها و تجارب عملدرس ،یشگیجدال هم نیا

اند مبارزه خود را کارگران در هر دوره مجبور بوده لیدل نیثبت و ضبط شده است. به هم ییکمتر در جا

 وهیو سبک و ش یزماندهمکتوب از نحوه سا یحال آنکه اگر سند ند،ینما یریگیاز نقطه صفر آغاز و پ

 یکمتر یهانهیدر هر بخش وجود داشت قطعًا هز هایسازمانده نیا یو مخف یعلن یهااعتراضات و جنبه

 .شدیم لیتحم رانیا یبه جنبش کارگر

 رانیفوالد ا یصنعت یمبارزات کارگران گروه مل یو عمل ینیانتقال تجربه ع یعنی) کردیهدف و رو نیهم با

مبارزات را به نگارش  نیبر آن شدم تا سوابق و تجارب حاصل از ا زیعز یرفقا یبرخ هیـ اهواز( و به توص

 درآورم.

 میمکتوب نما قتیو حق تیمهم کردم تا اتفاقات را برابر واقع نیو توان خود را صرف ا تالشهمچنین 

 باشد. ییاز اغراق و بزرگنما یعار کهیبطور
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 اقیداشته باشد، بتواند سبک و س ییاز آنکه جنبه روا شتریسند ب نیآنکه از ابتدا قصد داشتم تا ا گرید نکته

مهم  نیبکشد؛ اما پرداختن به ا ریفوالد را به تصو یاعتراضات کارگران گروه مل یسازمانده یهاو روش

 نبود. ریپذنو اتفاقات امکا اتیبدون اشاره به جزئ

 یامانده و به آن اشاره یمن مخف دیها از دالعمل کارگران به آنحوادث و واکنش و عکس یاست برخ ممکن

 تیاز درجه اهم اینگارنده نبوده  قهیو سل لیمطابق م تیکه آن موقع ستیبدان معنا ن نینشده باشد. ا

اتفاقات بوده  یوستگیو پ یزمان و فشردگ گذرفراموش کردن مسائل در به خاطربرخوردار نبوده است بلکه 

 است. یو کامالً سهو

فوالد،  یمبارزات کارگران گروه مل انیاست که در جر نیکه الزم است به آن اشاره شود ا یگریمهم د نکته

و  ینیمبارزات ع نیخود از ا یذات فهیبنا به وظ یها و احزاب مختلفسازمان ها،هیاتحاد ،یکارگر یهاتشکل

مختلف به آن  یو به انحا ادهاعتراضات را پوشش د نیکرده و اخبار ا یبانیو پشت تیاعالم حما یعمل

مبارزه و اعتراضات کارگران  یوابستگ یمسأله به معن نیدارد. اما ا یتشکر و قدردان یاند که جاپرداخته

 .ستیها نبوده و نفوالد به آن یگروه مل

سراسر کشور تقاضا دارم تا سند  یدر اعتراضات و اعتصابات کارگر شرویکارگران پ یاز تمام انیپا در

درآورده  ریبه رشته تحر رانیا یکارگران و جنبش کارگر ریو استفاده سا یبرداربهره یخود را برا یمبارزات

 .ندیو منتشر نما

 1398 شهریور - فوالد یصنعت یکارگر سابق گروه مل یراتیشج مانیپ
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 گذر تاریخگروه ملی فوالد در 

 

داران دوره پهلوی بنام سناتور سرمایهتوسط یکی از  1342نخستین کارخانه نورد فوالد ایران در سال 

 .به تولید رسید 1346و در سال  شد رضایی با هدف تولید انواع میلگرد احداث

مجاورت کارخانه رضایی کارخانه نورد تیرآهن را هم در ، کار خطوط تولید میلگرده مدتی بعد از شروع ب

 .نمایدمیلگرد احداث می

های فوالدی واقع در آن منطقه تصمیم گرفته دیگر کارخانه و مصادره این دو کارخانه و 57بعد از انقالب 

این  ،شود تا با الحاق کارخانجات مصادره شده به یکدیگر و تحت مالکیت وزارت صنایع سنگین وقتمی

« گروه ملی صنعتی فوالد ایران»صوالت فوالدی تبدیل گردیده و نام واحدها به یک مجتمع بزرگ تولید مح

 .دوبر آن نهاده ش

 

 نگاهی به یک دهه وضعیت این مجتمع

مزدی در و روزقراردادی  پرسنل رسمی، نفر 5000اد این مجتمع در مقاطعی بیش از تتا اواخر دهه هش

های احداث کارخانه نورد همچون پروژههای پیمانکاری داشت و در برخی مقاطع قالب نیروهای شرکت

شده بوده جموعه به مراتب بیشتر از رقم یادهای ذوب تعداد نفرات شاغل در این ممیلگرد کوثر و پروژه

 .است

دولت وقت چوب حراج به این مجتمع عظیم و ، 1389سازی در تیرماه های خصوصیبا گسترش سیاست

تر از ارزش واقعی آن به فردی بنام مه آفرید خسروی در ر نازلنظیر تولید فوالد زده و با قیمتی بسیابی

 .کندواگذار می «گذاری امیرمنصور آریاگروه توسعه سرمایه»قالب 

ی دستگیر و کلیه اموال و کارخانجات تومان میلیارد 3000یک سال و اندی بعد خسروی با اتهام اختالس 

این اتفاق نقطه آغاز بروز یک بحران جدی و . دیدوی توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره گر همرتبط ب

بحرانی که در مدت کوتاهی گروه ملی فوالد را از قطب تولید محصوالت . عمیق برای گروه ملی فوالد بود

ده و بدهکار و تبدیل به یک شرکت زیان ،اورمیانهمتنوع فوالدی و بزرگترین مجموعه سودآور فوالد در خ

 .میلیارد تومان کرد 2700انباشته بالغ بر ورشکسته با بدهی و زیان 
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تن انواع محصوالت فوالدی در انبارهای شرکت  هزار 420در زمان تصرف شرکت توسط قوه قضاییه بیش از 

میلیارد تومان سرمایه در گردش این شرکت نزد بانک های ملی و صادرات  870عالوه بر این . وجود داشت

حساب بانکی متعلق به  63شود یکی از گفته می و بلوکه شد.بدستور دادستان وقت کل کشور مسدود 

 .همین حساب بلوکه شده بوده است ،رئیس آن قوه

 رسد تنها مأموریت با حکم دادستانی مدیرعامل جدیدی برای شرکت تعیین و معرفی گردید که بنظر می

. ت به نفع قوه فاسد قضاییه بودمانده این شرکهای باقیها و داراییاهه این فرد غارت و چپاول سرمایهم 6

تن محصول موجود در انبارهای شرکت در قراردادی صوری که هرگز رقم  هزار 420بخش عظیمی از 

ای های واسطهفروش محصوالت و نحوه پرداخت آن معلوم نشد چه بصورت مستقیم و چه در قالب شرکت

ز حتی یک ریال از بهای این محصوالت به غارت اما تا به امرو ،اصطالح فروخته شدبه قرارگاه خاتم سپاه به

 .رفته به کارخانه پرداخت نشده است

کارخانه موجود  5کارخانه از مجموع  3سال مصادره شرکت به نفع قوه قضاییه همواره  5در طول بیش از 

ای که محصوالت بالفاصله پس از تولید بارگیری و از کارخانه به گونه ؛به تناوب در حال تولید محصول بودند

اخت دستمزد کنندگان شرکت اهمیتی نداشت موضوع پرداما در این بین آنچه که برای اداره .شدندخارج می

هیچ فرد مسئولی در  ماه رسیده بود. 7به  ماهای معوق مجموع حقوق 95اسفندماه سال . کارگران بود

زودی هب»تنها با وعده  انهر تجمع اعتراضی در داخل شرکت کارگر سخی برای کارگران نداشت و باشرکت پا

 ند.مواجه بود «کنیمپرداخت می

همین مسأله و نیز غارت محصول دسترنج کارگر در روز روشن آن هم بدون آنکه مزد کارگر پرداخت شود 

اعتصابی که با وجود همه مخاطرات . متبلور ساخت خشم و نارضایتی ما کارگران را در قالب اعتصاب همگانی

قدرتمندانه شکل گرفت و به  ،فشار و ارعابی که از سوی قوه قضاییه در شرکت حاکم بود آن و جو اختناق،

 .هوشیاری و دخالت در سرنوشت خود بدل گشت نقطه عزیمت کارگر فوالد به آگاهی،
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 کارگریعمومی تشکل سازماندهی در غیاب مکانیزم 

 

تنها تشکل موجود  ما کارگران فاقد هرگونه تشکلی بودیم.، و آغاز اعتراضات گسترده و همگانیا این زمان ت

ها قبل با حضور نمایندگانی از کارگران بود که از سال «یانجمن اسالمی کارگر»اصطالح بهدر کارخانه 

سیاسی )مانند بسیج -اساساً یک نهاد تبلیغاتی مذهبی انجمن اسالمی ؛رسمی شرکت تشکیل شده بود

کارفرما -حتی اختیار دخالت در روابط کارگر« شورای اسالمی کار»کارگری( بود و به لحاظ قانونی برخالف 

بعنوان مرجع پیگیری  حتی نه بود وگران قابل اعتماد و پذیرفته شده کاربرای  را هم نداشت. بنابراین نه

 .شدمیخته شنا  یکارگرامور 

علیرغم غیاب یک تشکل مستقل کارگری در گروه ملی فوالد، کارگران اعتراضات خود را مستقالً سازماندهی 

 ،توانستیم در اعتراض به حضور نماینده دادستانی در شرکت 95در اواخر بهمن ماه  کردند. مثالًمی

ی اعتراضی مقابل استانداری تجمع ،بالتکلیفی موضوع مالکیت و همینطور مطالبات معوقه دستمزدها

 .ن استان پاسخگوی کارگران معترض نبودندیاما هیچ یک از مسئول .ماندهی کنیمزخوزستان سا

و از بین شد در استان اتخاذ  ولی فقیههمان روز و در همان محل تجمع تصمیم به مراجعه به دفتر نماینده 

در مراجعه به  انجام این کار را برعهده گرفتند.های مختلف شرکت نفر از بخش 30ای حدود کارگران عده

ادی است و نه این نهاد حکومتی از قول جزایری امام جمعه اهواز عنوان شد که مسئولیت این نهاد ارش

 .ی استان مراجعه کنیدیمطالبات خودتان به مسئولین اجرا بنابراین برای پیگیری ،ییاجرا

 

های شهمان شب با هماهنگی بین کارگران بخ برانگیخت. این پاسخ خشم و اعتراض بیشتر کارگران را

تصمیم به بستن درب  ،های خود داشتندو مقبولیتی نزد همکاران قسمت ندتر بودمختلف که شناخته شده

 و صبح روز بعد با همکاری تعداد معدودی از کارگران این مسأله انجام شد ورودی کارکنان شرکت گرفته

 .عمل آمده اخل شرکت جلوگیری بو از ورود پرسنل به د شد
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یدا با رسیدن سایر کارگران به محل ورودی شرکت کم کم جمعیت معترض کثرت و گستردگی بیشتری پ

و در رفت و آمدها  شد ای که برای ساعاتی مسیر منتهی به جاده ترانزیت خرمشهر مسدودگونههب ،کرد

 (.2و  1تصویر شماره ) اختالل بوجود آمد

 

 

 95 بهمن تجمع -فوالد یمل گروه کارگران

 

 

 95تجمع بهمن  -کارگران گروه ملی فوالد 
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های شرکت در روزهای بعد اما بستن درب ،پشت اعتراضات قوام پیدا نکرده بودبا اینکه هنوز سازماندهی 

شور و مشورت کارگران و افراد جا در محل تجمع با هم ادامه پیدا کرد و تصمیم برای هر اقدامی همان

 .شدپیشرو در اعتراضات گرفته و اقدام می

هکتاری کارخانجات و وجود درهای متعدد دیگر لزوم  120از روز چهارم و با توجه به گستردگی و وسعت 

 .شرکت احساس شد تجهیزات و محصول از و یری از هرگونه ورود و خروج نفراتها و جلوگبسته شدن آن

 

 

 از دل اعتراضات نهاسازماند دنشمتشکل

 

نفری  3800با توجه به جمعیت  بود که اما مشکل اصلی در ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف بین کارگران

بیشتری از کارگران در حلقه الزم بود تا تعداد  رسید.کارگران شرکت عمالً کاری سخت و دشوار بنظر می

های بعدی صورت ریزی بیشتری برای اقدامو انسجام و برنامه شوندها دخیل ها و اجرای آنگیریتصمیم

ثیرگذار أمختلف شرکت و گفتگو با کارگران تهای به همین منظور با حضور در بین کارگران قسمت .پذیرد

 نفر 3یک حلقه مشورتی با حضور  ،بین همکاران خود از احترام و مقبولیت برخوردار بودند و موجه که در

بخش  مقرر شد تا پرسنل هر .و بالفاصله تقسیم وظایف صورت گرفت شد از هر بخش تولیدی تشکیل

وظیفه مسدود کردن درب نزدیک به همان بخش و مراقبت از آن را برعهده گیرند و از ورود کلیه مدیران 

به شرایطی های اداری جلوگیری شود. در طول روز و بسته و مسئوالن شرکت و همینطور کارکنان قسمت

ارزیابی و  ،مد در محلی امن نزدیک به کارخانه جلسه فوری تشکیل و مسائل و اتفاقاتآکه پیش می

  .گردیدهای بعدی اتخاذ میتصمیمات جدید برای گام

 

 در سازماندهی هارسانهای اجتماعی و پیامز ابزار شبکهاستفاده ا

 

بایست تری بخود گرفته بود. با این همه میسازمانیافتهتر و اکنون دیگر اعتصاب کارگران فوالد شکل منسجم

نیاز به یک ارگان  ،عالوه بر این شد.یک راه ارتباطی مستقیم بین سازماندهندگان و سایر کارگران ایجاد می

بنابراین ایده ایجاد یک کانال  .به بیرون صادر شود کنندگان روهای اعتصابها و بیانیهرسمی بود تا اطالعیه
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ایجاد و در  «کارگران فوالد»نام هتلگرامی از سوی یکی از همکاران سازمانده مطرح و به سرعت این کانال ب

خصوصی  گروههمچنین یک  کننده توزیع شد.نال در بین جمعیت کارگران اعتصاببروشوری آدرس این کا

تماس تلفنی ایجاد و ه جای ارتباط مستمر و امن ب ومخفی دیگر برای ارتباط بین سازماندهندگان و 

رسان بررسی فوالد ابتدا در این گروه پیامها قبل از انتشار در کانال کارگران ها و فراخواناطالعیه ها،بیانیه

 ید. گردو سپس منتشر می

 

 هاها در تدارکات و تأمین مایحتاجهمشارکت داوطلبانه کارگران و خانواد

 

چاپ شعارها و تکثیر و توزیع ، های مالی کارگران برای تهیه بنرکمکآوری به موازات این اقدام جهت جمع

 .مطالبات کارگران و نیز تأمین آب آشامیدنی و غذا صندوقی تشکیل گردید

مان بصورت داوطلبانه و بسیاری دیگر از همکاران ،های نقدیوری کمکآبا وجود تشکیل صندوق جمع

 کردند.اقدام به تهیه آب و چای و نان و غذا برای همکاران خود میو بودند هایی تشکیل داده خودجوش گروه

شان روزانه و در حد لهای خود در منازمسران و خانوادهاز کارگران با کمک ه عالوه بر این برخی دیگر

 کردند.میبضاعت اقدام به پخت غذا و توزیع در محل 
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و مراقبت از  کنترل، محل ترمینال ورودی شرکت ذکر این نکته ضروری است که عالوه بر تجمع روزانه در

به این شکل که تمامی  .پذیرفتدرهای مسدود شده شرکت بصورت شبانه روزی توسط کارگران انجام می

ها و از ورود و خروج شونددانستند که در شیفت خود حاضر های کاری چهارگانه خود را ملزم میشیفت

 .جلوگیری کنند

 

 هارسانه به مردم وشیوه اطالع رسانی  

 

برای اینکه اعتراضات و اعتصاب ما و آنچه که بعنوان مطالبات ما مطرح بود در سطحی وسیعتر از محل 

ل انجام بود مطلع ها از کاری که در حاو همه شهروندان و حتی رسانه بیابدتر کارخانه نمود و بروز عینی

ها توزیع روی شیشه اتومبیل یل داشتند برای الصاق برهایی تهیه و بین کارگرانی که اتومبشوند شعارنوشته

ها هایمان و خبر اعتصاب بزرگ ما از محل تجمع و کارخانه به خیاباناینکار طرح مطالبات و خواسته با شد.

 .و محالت شهر برده شد

ها و خبرنگاران به آن جلب و طبیعی بود که توجه رسانه ،رفتدر شرایطی که این اعتصاب رو به تداوم می

زیادی تحت عنوان خبرنگار  افرادروزانه  .کنندگان برآیندر و گزارش از محل تجمع اعتصابدر صدد تهیه خب

در بین این افراد ماموران امنیتی هم حضور داشتند که در  کردند.و عکاس در جمع ما حضور پیدا می

برای  .ی سازماندهان داشتندیقراری ارتباط با کارگران و شناساشدند و سعی در برمیپوشش خبرنگار ظاهر 

جلوگیری از مخاطرات احتمالی و شناسایی نشدن کارگران پیشرو و سازماندهان اعتصاب و نیز هماهنگی 

همه ای از طریق کانال کارگران فوالد صادر و از اطالعیه به خبرنگاران واقعی، واحد مطالبات طرح در

ها از آن در عوض و نندهمکاران خواسته شد تا به هیچ عنوان در گفتگو و مصاحبه با این افراد شرکت نک

شده در کانال تلگرام کارگران فوالد های صادرهای صنفی ما به بیانیهخواسته شود برای اطالع از خواسته

 . مراجعه کنند

انده که باالتر شرحش رفت، به بیانی نقش یک کمیته توان گفت که حلقه سازمبنابراین با این توضیحات می

گیری را تا حد امکان کرد. به این معنی که فرایند سازماندهی و تصمیمنیمه مخفی را ایفا می-نیمه علنی

داشت و در عوض کانال نقش های خصوصی نگاه میدرونی و دور از رصد نیروهای امنیتی و محدود به گروه
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دلیل حساسیت امنیتی بر برخی ها را داشت، بدون آنکه بیان مواضع و بیانیهویترینی عمومی برای بی

توانست نقش خود را در آن ها به وجود آورد. همچنین به دلیل ماهیت غیرعلنی، هر سازمانده میچهره

توانست انکار کند. ویژگی دیگر این نوع سازمانیابی این بود که در صورت سرکوب یا پایان اعتصاب، می

چنان بعنوان نهادی برای طرح مطالبات و هماهنگی اعتصابات آینده مورد استفاده قرار گیرد و به بقای هم

 خود ادامه دهد.

 

 !شکنداتحاد و یکدلی و همصدایی کارگران هر سدی را می

 

 اما برخوردی صورت نگرفت. ،نیروی انتظامی در محل کارخانه حضور داشت ،در همه روزهای اعتصاب

انتظامی و برخی مسئولین امنیتی و نماینده مجلس چندین نوبت  نیروی اهواز به همراه فرماندهفرماندار 

شدن درهای کارخانه و سپس مذاکره درباره باز به محل تجمع آمده و خواستار برچیده شدن اعتصاب،

مذاکره با  شدند و هرگونهاما هر بار با پاسخ منفی و قاطع کارگران مواجه می ؛مطالبات کارگران بودند

 .قوه قضاییه از شرکت منوط گشت گیریههای معوق و کنارجا و کامل حقوقلین به پرداخت یکمسئو

هایی گیریو از مرکز تصمیم برود یاستان سطح مقاومت و مداومت کارگران فوالد سبب شد تا موضوع فراتر از

نماینده  و امام جمعه اهواز خوزستان، دبیرخانه امنیت ملی برای حل فوری بحران از استاندار .صورت بگیرد

کند تا در جلسه مشترکی موضوع بررسی و دادستان کل کشور دعوت می نمایندگان مجلس رهبر در استان،

 ،روز پانزدهم اعتصاب شود.جلسه اضطراری با حضور افراد یادشده در تهران تشکیل می 3 و رسیدگی گردد.

نماید و از محل گروه ملی فوالد را به بانک ملی واگذار می ،ضاییهاستانداری خوزستان اعالم کرد که قوه ق

پیگیری  عیدی کارگران پرداخت خواهد شد.و نیز  معوقه حقوقماه  3 سریعاًشده شرکت های بلوکهحساب

 .سایر مطالبات به بعد از واگذاری به بانک ملی ایران موکول گشت

مطالبات معوق به حساب کارگران واریز و در ادامه تصمیم به نهایت در هفدهمین روز اعتصاب نیمی از  در

 .پایان اعتصاب گرفته شد

های این شرکت که متعلق به صاحبان ها و سرمایهدارایی، اموال سال بر 5قوه فاسد قضاییه که بیش از 

نشینی عقبمجبور به کارگران فوالد  به خاطر فشار مبارزه ،اصلی آن یعنی کارگران بود چنگ انداخته بود

های گردید اما حساب از دادستانی خلع ید و شرکت به بانک ملی واگذار ،ماه بعد 2ای که گونهه بشد. 
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 .شده آزاد نشدندبانکی بلوکه

 96دور اعتصاب در سال  3پاسکاری مالکیت بین بانک ملی و موسوی: شرح 

 

در شکل و  نوع اعتصاب و تری تکامل یافته ما را به روند ،های بدست آمده از اعتصاب قبلیتجربه

 .مان رهنمون ساختاعتراضات

این کانال در  اکنون دیگر کانال تلگرامی کارگران فوالد به مرجعی معتبر برای کارگران تبدیل گشته بود.

های متعدد در خصوص ز صدور بیانیهکمک به سازماندهان اعتراضات برای صدور فراخوان تجمعات و نی

 .های جمعی کارگران ظرفیت بزرگ و موثری بودو خواسته مطالبات

ها و انتقال اخبار لحظه به لحظه با تجاربی که از اعتصاب قبلی کسب شده بود لزوم برقراری ارتباط با رسانه

مبارزه ما بهتر دیده و  های داخلی و خارجی احساس گشت و موجب شد تاتجمعات و اعتراضات به رسانه

 .فراتر از قبل شنیده شود صدای ما رساتر و

در  96گونه که در مرداد ماه  بدین عالوه بر این الزم بود تا در شیوه اعتراضات خود تغییراتی ایجاد نماییم.

ار باین ،ها همچنان معوق مانده بودگذشت و پرداخت حقوقت بانک ملی میحالیکه بیش از سه ماه از مالکی

 .سرپرستی استان خوزستان بردیم نداری به مقابل ساختمان بانک ملیمان را عالوه بر استاتجمع اعتراضی

طور بازداشت یک روزه تعدادی از همکاران با گذشت چند روز و پاسخگو نبودن مسئوالن استان و همین



 

14 

بالفاصله  سازماندهان تصمیم به عزیمت به تهران و تجمع مقابل مجلس گرفتند. ،توسط نیروهای امنیتی

تجمع و دالیل آن در کانال تلگرامی کارگران فوالد منتشر و یک شماره حساب بانکی برای فراخوان این 

در عرض چند ساعت واریز کمک مالی کارگران صورت  های نقدی کارگران اعالم شد.جمع آوری کمک

ت های شخصی به تهران عزیمومبیلنفره به نمایندگی از کارگران گروه ملی فوالد با ات  60گرفت و تیمی 

 .کردند

متروی بهارستان و  شود.موضوع به تهران مخابره می .اخوان موجب سراسیمگی مسئوالن شداین فر

به محض  های اطراف ساختمان مجلس مملو از نیروهای انتظامی و لباس شخصی بود.طور خیابانهمین

ه و جمعیت ما جلوگیری کرد کارگراناز تجمع  ویژهرسیدن مقابل درب ضلع غربی مجلس نیروهای یگان 

مقابل ساختمان برنامه و بودجه کارگران با استقامت و مقاومت موفق به  به سمت ایستگاه مترو رانده شد.

تن از نمایندگان اهواز در جمع ما حاضر و وعده پیگیری و رفع مشکالت را  پس از ساعتی دو تجمع شدند.

فره از کارگران همان روز با ن 5شد هیئتی در نهایت مقرر  دادند که مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت.

 پیگیری مطالبات از طریق بانک دنبال شود.بدهند تا بانک ملی ایران تشکیل جلسه  هیئت مدیره یاعضا

در این جلسه تصمیم  انتخاب و عازم جلسه شدند. یگیری که در محل تجمع انجام گرفت نفراتبا رأی

که بانک متعهد به پرداخت  89طور مطالبات مربوط به سال جا و همینماه حقوق بصورت یک 3گرفته شد 

همچنین مقرر شد با تأمین مواد اولیه کلیه خطوط راه اندازی  آن شده بود به حساب کارگران واریز شود.

با امید به تحقق  میلیارد ریال بعنوان سرمایه در گردش در اختیار مدیریت شرکت قرارگیرد. 800و مبلغ 

تنها واریز  ،بانک صورت گرفت باعمل آمده ه اما آنچه از توافقات ب .عتصاب پایان داده شدها به ااین وعده

بود و باقی تعهدات از سوی بانک ملی ایران نادیده گرفته  89حقوق و مطالبات سنوات سال ماه  3همان 

 .شد

 

هواپیمایی زاگرس موسوی مالک  کمتر از سه ماه بعد بانک ملی اعالم کرد گروه ملی فوالد به عبدالرضا

 .واگذار گردیده است

طور بصورت کتبی و همین ،و عدم تخصص وی در زمینه فوالد بالفاصله اعتراضمان را نسبت به این واگذاری

اما از آنجا که موسوی از حمایت  .فرماندار و مدیریت بانک ملی اعالم کردیم ،مراجعه حضوری به استاندار

نه تنها به  ،های امنیتی و سپاه و حتی برخی وزیران دولت برخوردار بودتمام و کمال استاندار و دستگاه
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 .امنیتی در اهواز شد هایتوسط نهادنفر  3بلکه این اعتراض منجر به بازداشت  ،اعتراضمان توجهی نشد

مالک  اندازی کارخانجات ایجاد نکرد.هم تغییری در شرایط تولید و راه گذارورود موسوی بعنوان سرمایه

این در حالی بود که  تولید و فروش محصول صرفه اقتصادی ندارد. ،د معتقد بود در شرایط فعلیجدی

کارخانجات فوالدی تازه تأسیس در خوزستان توانسته بودند از فرصت توقف تولید در گروه ملی فوالد 

کشورهای  فوالد بهبردن ظرفیت تولید خود عالوه بر بازار داخلی سهمی از صادرات  باالبا و  ننداستفاده ک

 .و به سود سرشاری دست یابند ندهمسایه را هم بدست آور

هایی که از سوی کارگران انجام گرفت مشخص گردید بانک در ازای رهن اسناد شرکت و امالک با پیگیری

وام بانکی به موسوی را دارد و طبق اطالعاتی که توسط  تومان دمیلیار 1000گسترده آن قصد پرداخت 

موسوی قصد داشت تا مبلغ وام را در  ،موسوی و محمودی مدیرعامل شرکت به بیرون درز کردنزدیکان 

های بسیاری از جمله با ادارات و سازمان جای دیگری که ظاهراً شرکت هواپیمایی زاگرس بود هزینه نماید.

س مکاتبه و بانک ملی و نمایندگان مجل استاندار خوزستان، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کشور،

اما پاسخ مناسبی از این مکاتبات دریافت  ،نسبت به پرداخت وام در ازای ترهین شرکت هشدار داده شد

 پرداخت این مبلغ به موسوی به معنی بدهکاری بیشتر شرکت و چه بسا تعطیلی همیشگی آن بود؛ نشد.

ای که تیر خالص فاجعه گرفتند.بنابراین کارگران فوالد تصمیم به اعتصاب و جلوگیری از یک فاجعه دیگر 

به موجودیت و ادامه حیات گروه ملی صنعتی فوالد بود اما آگاهی و هوشیاری همیشگی کارگران مانع آن 

 .شد

 

های جدیدتری برای نشان دادن قدرت و توان تر از قبل عمل کرد و راهتر و باتجربهر کارگر فوالد آگاهاینبا

  .اعتراضاتی خود یافته بود

به کارگران هم ماه حقوق  4رسیده بودیم و عالوه بر مسائل یاد شده  96های پایانی سال اکنون به ماه

ی که حامی قدرتمند یجا)تجمعات اعتراضی ما مجدداً مقابل استانداری خوزستان  .پرداخت نشده بود

گروه ملی فوالد از روند تجارب کارگر  ی و تجمع بسنده نشد.یاینبار به راهپیما اما .آغاز گشت (موسوی بود

 .های قبلی در حامل تکامل بوداعتصاب

نماز جمعه که کانون  ، مراسمتوجهی مسئوالن به اعتراضاتروز تجمع و تظاهرات خیابانی و بیپس از چند 

 و فرصت تاکتیکی برای اعتراض بعنوان هدف بعدی ،حامیان سرمایه استاز سوی  و تحمیق ییقدرت نما
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لباس فرم و شعارهای پی در پی و خشمگینانه  حضور پرشمار کارگران گروه ملی فوالد با نشانه گذاری شد.

 .ها دقایق زیادی باعث اخالل در برگزاری نماز جمعه گشتآن

 

 

 

با شعارهای کارگران مایت از کارگران گروه ملی فوالد تعداد زیادی از شهروندان حاضر در مصلی در ح

 .همراهی کردند

پس از دقایقی با دخالت نیروهای امنیتی کارگران معترض به بیرون از مصلی برده شدند. این حرکت 

 روز بعد، کشاورزان شرق اصفهان 20به فاصلۀ  کارگران فوالد بود که تبلیغی مؤثر یهایکی از اقداماعتراضی 

توسط  همین روش اعتراضی هابعدالگوبرداری کردند و « پشت به دشمن، رو به میهن»با شعار این اقدام از 

 .تکرار شد 97در جریان اعتصاب آذر  کارگران نیشکر هفت تپه هم
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موران أهفته بعد بازهم اعتراضات و تظاهرات خیابانی ادامه یافت تا اینکه در پایان هفته با یورش شبانه م 

ها فردای این دستگیری نفر از همکاران بازداشت شدند. 10پلیس امنیت عمومی به منازل کارگران تعداد 

نفر از کارگران فوالد برای دومین بار و اینبار به نشانه اعتراض به  500یعنی روز جمعه جمعیتی بالغ بر

ای امنیتی سپاه و نماز جمعه را داشتند که با ممانعت نیروه یاشت همکاران خود قصد ورود به مصالبازد

 ند.بسیج مواجه شد

 موران موتور سوار انتظامی و افراد لباس شخصی بود.أمملو از حضور مهای اطراف محل مصلی و خیابان

تصمیم به ادامه تجمع در مقابل درب ورودی اصلی مصلی گرفته  ،پس از ناکامی از ورود به داخل مصلی

   .و قدرتمند کارگران فوالد ادامه یافت تجمع اعتراضی ،بعداز ظهر و اتمام مراسم 1تا ساعت  شد.
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های همزمان تعداد دیگری از کارگران و خانواده هم تجمعات مقابل استانداری ادامه یافت. بعد باز از روز

 .ها شدندو خواهان آزادی بدون قید و شرط بازداشتی نددر مقابل دادگاه انقالب تجمع کردبازداشت شدگان 

 

 

ادامه پیدا کرد، انجام این تظاهرات خیابانی  کارگران فوالد تظاهرات خیابانی در ادامه و در روزهای بعدی

بود، به  96ماه  های اهواز صحنۀ زد و خورد اعتراضات سراسری دیماه قبل خیابان 2در حالیکه کمتر از 

 تظاهرات،روزهای همین در یکی از  بود که داد. شاید به همین خاطر همآن حساسیت دوچندانی می

امدانه بطرف صف کارگران معترض گروه ملی فوالد حمله ور شد و پس ی با سرعت زیاد و عناشناس اتومبیل

در این حادثه یکی از کارگران  از زیر گرفتن چند نفر از کارگران به سرعت از محل حادثه متواری شد.
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 .و بالفاصله توسط همکاران به بیمارستان منتقل گردید شد بشدت دچار آسیب

های متعدد در محل سانحه هرگز از سرنوشت علیرغم وجود دوربینهای مستمر کارگران و با وجود پیگیری

 .این خودرو و هویت راننده آن خبری بدست نیامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرفته شد ریناشناس ز یکه توسط خودرو یکارگر ریتصو 
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بانک ملی اقدام به بستن درب ساختمان سرپرستی و خزانه کل عالوه بر تظاهرات و تحصن، کارگران 

 .خوزستان نمودند

 

ماه حقوق  4 ،به واکنش های دولتی دیگرنهادها و دستگاه مجبور کردنتر شدن اعتراضات و با جدینهایتاً 

 .واریز و کلیه بازداشت شدگان با قید وثیقه از زندان مرکزی اهواز آزاد شدند
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 با اخراج، ایجاد گروه فشار کارفرما و اقدامات نظارتی کارگران 97سال  شروع

 

هم موسوی نه تنها اهتمامی برای راه اندازی خطوط تولید کارخانجات  باز 1397سال در سال جدید یعنی 

و ایجاد فضای فعاالن بلکه با قلدری و به اصطالح شاخ و شانه کشیدن برای کارگران و  ،از خود نشان نداد

 در .کردسازماندهان اصلی اعتراضات باالخص ارعاب و تهدید سعی در خاموش کردن صدای معترضین و 

 ،فروردین همان سال بدستور مقامات امنیتی و البته به درخواست موسوی و گماشته وی در اداره حراست

 .ها مسدود شداز ورود تعدادی از کارگران به محل کار ممانعت بعمل آمد و کارت تردد آن

 

های گماشته موسوی که سرپرستی اداره حراست را بعهده داشت و خود از نیروهای اطالعاتی و طبق گفته

ارگران را هیئت مدیره شرکت تسویه حساب و اخراج این ک ،های کشور بودامنیتی سابق در یکی از استان

روز مقابل دفاتر  بدنبال این اقدام اعتراضات در داخل شرکت شکل گرفت و کارگران هر مصوب کرده بود.

 .کردندمدیریت و حراست تجمع می

 

 

 

در اقدامی عجیب و باورنکردنی تعدادی از اوباش  ،دیدموسوی که خود را در مقابله با کارگران ناتوان می

های متعدد سرقت مسلحانه و درگیری با اسلحه داشتند به استخدام درآورده و با که پروندهرا منطقه 
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 .ها را وارد شرکت نمودموران نیروهای امنیتی و انتظامی آنأهمکاری و همراهی م

 

ایجاد  با ،و نیز سرپرست اداره حراست 1از برادر موسویاین عده وظیفه داشتند ضمن مراقبت و حفاظت 

ها مانع از گسترش اعتراضات پیشرو و سازمانده در داخل و خارج شرکت و تهدید آندرگیری با کارگران 

 .به بیرون از شرکت شوند

 

های موسوی در خارج کردن شبانه بعضی تجهیزات و اقالم انبارها همچنین این افراد به وابستگان و گماشته

ها از توقف تولید کارخانجات ماهاز آنجا که  نمودند.ها کمک میبه بهانه مستعمل و مستهلک بودن آن

شدند و شیفت شب های صبح و عصر در محل کار خود حاضر میگذشت کارگران غالبًا در شیفتمی

ها با مساعدت طراحان غارت شرکت از همین مسأله استفاده کرده و شب کمترین تعداد حضور را داشت.

نکته جالب توجه اینکه تأمین کامیون  بودند.کش در حال خارج کردن اموال شرکت گروه اوباش و قداره

عالوه  داد پیمانکاری به همین گروه اوباش واگذار شده بود.ربرای حمل اموال مسروقه از شرکت بصورت قرا

پارکینگ شرکت در ازای حفاظت و مراقبت از دارودسته موسوی و سرکوب  4برداری از هربر این امتیاز بهره

 .به اوباش هبه شد ،معترضان

 

گران خود را به رهای شبانه و مخفیانه مطلع شده و تعداد زیادی از کاپس از چند روز پرسنل از این اقدام

 .ها رسانده و مانع از ادامه بارگیری اموال مسروقه شدندمحل بارگیری

ضمن شود تا ای در کانال تلگرامی کارگران فوالد و شرح واقعه از همکاران خواسته میانتشار اطالعیه با

بنا به اظهارات برخی  مراقب اوضاع و تحوالت پیرامونی باشند. ،های شبکاری کارخانجاتحضور در شیفت

اسلحه و در  حمل علنیشبانه با  ،برای تشدید فضای ارعابگماشته موسوی در اداره حراست  ،کارگران

 .کردهای مختلف شرکت اقدام به قدرت نمایی میمعیت گروه اوباش در بخش

 

هر روز در صفحه اینستاگرامش  ،دار و دسته خود در شرکت اتین مدت موسوی به موازات اقدامهمدر 

او از سویی  گشود.کارگران می به بانه خود حتی زبان به توهینآکارگران معترض را تهدید و با روحیه قلدرم

                                                 
 .داشت او تدارکات ر یدخر یربود و سمت مد ین اوجانش یدر نبود موسو . 1
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کرد اعالم می دیگر داد و از سویخبر از رفع موانع تولید و حل مشکالت در جلسات با وزرای مختلف می

و تا اوضاع به شرایط عادی بازنگردد اجازه پرداخت  ردارتباطی ندا اوعوق کارگران به های مپرداخت حقوق

 .دستمزد کارگران را نخواهد داد

 

 از طریق اینستاگرام خود اینگونه وانمود اقامت داشت،او که در کاخ شخصی خود در یکی از جزایر یونان 

و بطور مداوم در جلسات با وزیر و وکیل و و رئیس در حال تالش برای  ردتهران حضور داکرد که در می

بانک  حال آنکه مدیرعامل فاسد منصوب وی که با سفارش قوه قضاییه و تایید اندازی کارخانجات است.راه

فایده که ملی بر این مسند تکیه زده بود به جای وی و به نمایندگی از سوی او در جلسات نمایشی و بی

 .کردهیچگونه دستاوردی برای کارگران نداشت شرکت می

 

 کارگری سبک اعتراض موثرترینعنوان ب «یابانیتظاهرات خ» تداوم

گردانندگان کانال تلگرامی کارگران فوالد در  اعتراضات جدید شکل گرفت. 1397بهشت ماه از اواخر اردی

لی ایران با موسوی و پرداخت هدف فسخ قرارداد بانک مای برای شروع تجمعات اعتراضی جدید با اطالعیه

 ندان به این فراخوان پاسخ مثبت دادجمعیت قابل توجهی از کارگر های معوقه فراخوان صادر نمودند.حقوق

 خواهی کارگران گروه ملی فوالد را بخود دید.های اهواز خروش و فریاد حقو برای چندمین بار خیابان

گرفت و سپس جمعیت کارگران هسته اولیه اعتراضات مقابل استانداری شکل میهمچون ادوار گذشته 

 .بردندهای شهر اهواز میخشمگین در قالب تظاهرات خیابانی اعتراض خود را به کف خیابان
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های منطقه امانیه و راهپیمایی اعتراضی کارگران فوالد از استانداری خوزستان آغاز و به سمت خیابان

در پایان هر تجمع  عالوه بر این شعارها جنبه تعرضی بیشتری بخود گرفت و افت.یمه میکیانپارس ادا

هسته مرکزی و اداری شهر با شروع تظاهرات و  شد.ت میئای از سوی کارگران مقابل استانداری قرابیانیه

پذیر ساعاتی امکانها برای ها عماًل در تصرف کارگران معترض فوالد بود و تردد در این خیابانراهپیمایی

 .شدنبود و درواقع فعالیت همه ادارات مستقر در این منطقه مختل می

 

بر گروه ملی فوالد فسخ و کارخانه از  موسویشود که قرارداد مالکیت اعالم می تحت تأثیر این اعتراضات

 .وی بازپس گرفته خواهد شد

نمود و و همچنان بر مالکیتش پافشاری می نامید بااینحال موسوی در اینستاگرام خود موضوع را شایعه

دارودسته او و گروه اوباش بنابراین  .گذاری کرده استدر این شرکت سرمایه تومانمدعی بود میلیاردها 

 .دادندهمچنان در شرکت حضور داشتند و به قدرت نمایی و تهدید کارگران ادامه می

 

 کند.استان دستور برخورد با کارگران معترض را صادر میاعتراضات با قوت ادامه یافت تا آنکه شورای تأمین 

نفر از کارگران پیشرو و برخی سازماندهان دستگیر و به بازداشتگاهی خارج از شهر منتقل  35 شبانه تعداد

 .گردیدند

شدگان به خیابان آمده و مقابل های بازداشتها جمع عظیمی از کارگران و خانوادهفردای این دستگیری

موران به أگیرد و با یورش مهای شهر چهره امنیتی بخود میخیابان اری تجمع نمودند.استاند

اعتراضات به  ترتیببدین و کنندمی بازداشترا نفر دیگر از کارگران  15کنندگان با خشونت بسیار اعتراض

 .عقب رانده شد
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به دعوت  و مشورت جمعیاز کارگران جهت شور طی فراخوانی  ،با بازگشت اعتراضات به داخل شرکت

اخراج و بیرون  بهپس از گفتگوهای فراوان تصمیم جمعی  شود.تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت می

 .شودمیگرفته کردن مدیران و وابستگان موسوی از شرکت 

همه مدیران و سرپرستانی ، اداری جمعیت معترض و خشمگین کارگران گروه ملی فوالد با ورود به ساختمان

 .بیرون کردندکارخانه از را توسط موسوی به شرکت آمده بودند  که

ای در خطوط تولیدی های گستردهدر انتقام از این حرکت کارگران از همان شب سرقت و خرابکاری 

گروه اراذل و اوباش که در استخدام وی بودند شبانه  مانده موسوی صورت گرفت.ها توسط ایادی باقیبخش

های خالی اطراف شرکت بود به داخل محوطه شرکت وارد هایی که منتهی به زمینراه سارقان محلی را از

توسط خود کارگران های گشت شبانه بالفاصله تیمبنابراین  نمودند.و اقدام به سرقت اموال و تجهیزات می

 .تشکیل و سازماندهی شد

در  سط کارگران برعهده گرفته شد.ها یکبار دیگر تواختیار و وظیفه نگهبانی و مراقبت از ورود و خروج

تجربه که مورد اعتماد کارگران هم باشد موقتًا اداره امور حراست را چنین شرایطی الزم بود تا فردی با

ان اداره حراست شرکت تا تعیین تکلیف مالکیت شرکت کنه درخواست کارگران یکی از کارب برعهده بگیرد.
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 .عهده دار این مسئولیت شد

 

 

 

گماشته موسوی و سرپرست اداره حراست اقدام به تقلیل نیروهای واحد نگهبانی  ،این های قبل ازدر ماه

های متعدد درب ورود و خروج و برج 6هکتار و  120ای که شرکت با وسعتی بیش از بگونه .نموده بود

 کارگری ای نگهبانیهبه سرعت گروه شد.نگهبانی و مراقبت می ،شیفت 4نیرو در  نفر 50نگهبانی با کمتر از 

جهت  واحد نگهبانی و حفاظت فیزیکی شتافتند. کارگرانهای تولیدی به کمک تشکیل و کارگران بخش

ها جمع های موجود در بخشکلیه بیسیم های گشت شبانه،تر و مستقیم بین تیمارتباط آسانبرقراری 

شناسایی و از طریق اداره  ،در طی این مدت افراد خرابکار و سارقان .آوری و در اختیار کارگران قرار گرفت

 .های مربوطه معرفی شدندحراست به دستگاه

و شروع بکار  شد توسط بانک ملی معرفی شرکتجدید  مدیریتهای فراوان سرانجام پس از کش و قوس

 .هتاک بنام موسویخودشیفته و مغرور و دار سرمایه یک این پایانی بود بر مالکیت شخصی .کرد

 

 



 

27 

 97اعتصاب آبان و آذر 

 

اندازی و در ظاهر اقداماتی برای راه شد بخشی از مطالبات کارگران پرداخت ،با روی کار آمدن مدیریت جدید

مجدد کارخانجات انجام گرفت که بیشتر جنبه نمایشی در جهت آرام کردن و تلطیف شرایط موجود بود 

 .اداره شرکتتا یک تحول و تغییر بنیادی در 

وعده تأمین مواد اولیه و  ،ماه از روی کار آمدن تیم مدیریت جدید منصوب بانک ملی ایران 3گذشت  با

بانک ملی نسبت به آینده شرکت و خرد شدن  اعتناییچرخه بی اندازی کارخانجات محقق نشد.راه

عالوه  همچنان ادامه یافت. هاهای کارگران زیر فشار اقتصادی و معیشتی و عدم پرداخت حقوقاستخوان

که متعلق به  را کسینسهام شرکت فوالد اُ %40سازی کشوربر این بانک ملی از طریق سازمان خصوصی

. این موضوع باعث عصبانیت کارگران شد، چون دیدند که گذاردگروه ملی صنعتی فوالد بود به مزایده می

به  مدیران انتصاب ،عالوه بر این .کارخانه زده استاین بار به جای موسوی، بانک ملی چوب حراج به اموال 

این عوامل باعث  هنهایتاً مجموع گرفت.و بدون در نظر گرفتن هشدارهای پرسنل انجام میای سلیقه شکلی

کارگران فوالد برای احقاق حق خود و بود،  درحالیکه تولید در کارخانه متوقف شدهیکبار دیگر  شد که

 .گیرندبنجات شرکت تصمیم به اعتصاب مجدد 

از کشور خارج شده  97آذرماه اعتصاب  گیریدر زمان شکل این متن هنگارند از آنجا کهالزم به ذکر است 

تاریخی  روایتتا  امکردهتالش  ، بنابراینهای سازماندهان نبودگیریدر بطن و متن سازماندهی و تصمیم و

طریق ارتباط با برخی از  روزی رویدادها در آن مقطع ازبر مبنای پیگیری و تعقیب شبانه برهه رااین 

 اعتصاب ثبت کنم. سازمانده همکاران

برجسته و حائز اهمیت ، های مختلف متمایزتوان از جنبهکارگران فوالد را می 1397اعتراضات آذر ماه سال 

ای از نقاط گروه ملی فوالد در طی روند اعتراضات قبلی تجارب بسیار ارزندهنخست آنکه کارگران  .دانست

 .آموخته و در آستانه پختگی قرار داشتند شانضعف و قوت خیزش و مبارزات خود

نکته دیگر همزمانی اعتصاب کارگران فوالد و کارگران نیشکر هفت تپه بود که با هوشمندی سازماندهان 

حلقه ارتباطی بین این دو جریان ایجاد و با پیوند و همبستگی  ،عاالن دیگرهر دو خیزش و تالش برخی ف

 .وسیع و قدرتمند به جریان افتاد ها اعتراضاتی همسو،آن
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 معلمان، وجه تمایز این اعتراضات همراهی و همبستگی قشرهای مختلف جامعه همچون دانشجویان،

های خیابانی بود که قدرت و قوت تظاهرات و شهروندان دیگر با کارگران در جزء هکسب بازنشستگان،

 .بیشتری به اعتراضات بخشید

 

 
 

ها به هسته توان در کشاندن اعتراضات و راهپیماییاوج هوشمندی سازماندهان این دور از اعتراضات را می

م پیشروان اعتراضات برای بیان مطالبات خود و دعوت مرد. مرکزی و تجاری شهر یعنی بازار اهواز دانست

 .به پیوستن به این جریان اعتراضی از تریبون خیابان نهایت استفاده را بردند
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روز اعتراض و اعتصاب خود که بعد از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق در  37کارگران فوالد در 

کیلومتر از  20روزانه با طی مسیری بالغ بر ،رودترین اعتصاب کارگری در ایران بشمار میطوالنی 94سال 

های بازار اهواز برای احقاق حق خود خستگی ناپذیر فریاد دادخواهی محل استانداری خوزستان تا خیابان

 .و اعتراض سردادند
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عدالتی که در حق همه مردم روا از تبعیض و بی حتی فراتر از مسائل شرکت، افراد پیشرو در اعتراضات

اصطالح های بهها با سیاستشود و همینطور نابودی کارخانجات و صنایع و به تعطیلی کشاندن آنمیداشته 

رود سخن گفته و از همه مردم و همه حقوقی و ستمی که از این ناحیه بر کارگران میسازی و بیخصوصی

 کردند.کارگران صنایع و کارخانجات برای پیوستن به صف اعتراضات دعوت می

کارگران  ،نیشکر هفت تپه انکارگر جمعی اززدهمین روز این اعتراضات و یک روز پس از دستگیری در دوا

از کارگران هفت تپه اعالم و خواستار آزادی را حمایت قاطع خود  ،گروه ملی فوالد در تظاهرات خیابانی

 .تپه شدند های خود در هفتایفوری و بی قید و شرط هم طبقه

های کارگران و همینطور زنان و دختران معلم و دانشجو به همراهی و پشتیبانی خانواده ،در روزهای بعدی

 .حرکت اعتراضی کارگران فوالد قوت بیشتری بخشید

 

 

 

ها محل امنی برای بیان صدای معترضان اعتراض روزانۀ کارگران فوالد، در مرکز شهر باعث شد که خیابان

کارگران بطوریکه پیوستن اقشار مردمی با پالکاردهای خود به  ؛شود هم خوزستان محیط زیست به وضعیت

 بود. عادی شده ،گروه ملی فوالد در راهپیمایی اعتراضی
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 های های اعتراضی و تظاهراتدر این راهپیمایی

خیابانی تنها به مطالبه حقوق و دستمزد و 

بلکه پیشروان  ،تعیین تکلیف کارخانه اکتفا نشد

این اعتراضات از این فرصت استفاده کرده و در 

 حقوقی عموم کارگران،از بی نقاط مختلف شهر

های فقر و محرومیت گسترده ناشی از سیاست

 های عمومی،غارت ثروت چپاول و حاکمیت،

رانت و فساد مسئولین و گسترش مافیایی که 

هدفی جز به تعطیلی کشاندن کارخانجات ندارد 

 .ن گفتندسخ

کارگران )از جمله کارگران کارخانه آریان فوالد قزوین تا هپکوی سبب شد تا جمع زیادی از همه اینها 

  .های مختلف حمایت خود را از کارگران فوالد ابراز نماینددانشجویان دانشگاهاراک( و حتی 
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ن فوالد از یکی از شعارهای کارگراهمزمانی اعتراضات کارگران فوالد و جلیقه زردهای فرانسه و استفاده 

 .در نوع خود جالب توجه بود هم ن فرانسوییمعترض
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و همین باعث  دکرمی حضور خیابانی کارگران را تقویت ،کارگران معترض فوالد پیوستن حامیان مردمی به

نیروهای یگان آذرماه در یکی از روزهای شد که حکومت هم از گسترش اعتراضات احساس خطر کند. می

اما سیل خروشان  شوند،ویژه با انسداد ورودی پل نادری قصد داشتند مانع حرکت کارگران به مرکز شهر 

این سد را شکافت و در این بین تعدادی از کارگران توسط نیروهای ضد شورش  ،و خشمگین جمعیت

 .مضروب شدند

 

 
 

 

مسیر خیابان نادری را مسدود  ،د در انتهای پلنیروهای ضد شورش که نتوانستند مانع حرکت کارگران شون

 .و راه جمعیت به سمت دفتر امام جمعه را سد کردند

و با  جمعیت معترض هوشمندانه با تغییر مسیر خود به سمت ساختمان شعبه مرکزی بانک ملی رفته

و تابلوی به سمت درب ورودی  ،های بانک ملیتجمع مقابل بانک ملی و سر دادن شعارهایی علیه سیاست

 .بانک تخم مرغ پرتاب کردند

ها جلوی اعتراضات را بگیرد، سعی تواند از طریق سد معبر کردن خیاباندید به سادگی نمیمیکه حکومت 

 های دیگری اعتراض را پایان دهد.کرد از راه
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 روانیطوالنی شدن اعتراض خیابانی کارگران گروه ملی فوالد، علیرغم گسترش جلب حمایت مردمی، فشار 

کرد و مدیریت هم سعی داشت از همین موضوع استفاده کند. بدین صورت که کارگران را هم بیشتر می بر

ر مورد برخی ایجاد تفرقه و شایعه پراکنی د نیروهای امنیتی از طریق عوامل خود در اداره حراست با

 (انداز بیرون مبالغی دریافت کردهها برای ایجاد هرج و مرج و آشوب از جمله اینکه آن)شده کارگران شناخته

 .اتحاد کارگران از هم گسیخته و پاشیده شود ،تا با گسترش شایعات و تخریب افراد تتالش داش

بخشی از کارگران را به سمت مدیریت شرکت با واریز حقوق کارگران دیپلم و زیر دیپلم قصد داشت  سپس

 .بکاهداز تعداد کارگران معترض شکنی بکشاند و اعتصاب

ها صداوسیمای مرکز خوزستان در یک گزارش سفارشی و جهت دار از واریز همه مطالبات عالوه بر این

در به طوریکه  با واکنش شدید کارگران مواجه شد. که موانع تولید خبر داد عمعوق کارگران و رف مزدی

های خود در خیابان این یدر سخنران کارگرانراهپیمایی روز بعد شعارهایی علیه صداوسیما داده شد و 

 .خبر را تکذیب نمودند

 

سر  «هفت تپه حمایت حمایت»های اهواز شعار در خیابانهنوز  فوالد کارگرانها علیرغم این توطئه

 .های شوش شعار حمایت و اتحاد با فوالددادند و کارگران نیشکر هفت تپه در خیابانمی

کارگران فوالد موفق شدند تا تجمع عظیم خود را به مقابل دفتر امام  ،در یکی دیگر از روزهای اعتراضات

 .های دولت و حاکمیت سر دادندو شعارهای تعرضی علیه سیاست ببرندجمعه و ساختمان حوزه علمیه 

جاده آبادان شده و ترافیک شدید و اتوبان بهبهانی منتهی به این تجمع برای ساعاتی باعث مسدود شدن 

 .فت و آمدهای این اتوبان ایجاد شداختالل در ر
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شدن اعتراض، کارگران از اعتصاب دست در آخرین روزهای آذرماه حکومت که دیده بود نه با طوالنی

دید که هزینه سرکوب از طریق شوند و هم از طرفی میچندپاره می ،د و نه با واریز بخشی از حقوقنکشمی

ضدشورش در مأل عام و در روز روشن زیاد است، به فکر آن افتاد که سرکوبش را شبانه متوجه لیدرها و 

شبانه در منازل  ،نفر از فعاالن و پیشروان کارگری 40بیش از سخنرانان این اعتراضات کند. بدین ترتیب 

 .خود دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شدند

های مرکزی فردای این بازداشت ها تعدادی از کارگران در حمایت از همکاران بازداشت شده خود در خیابان

سازماندهان از بیم  ،پاشنتظامی و امنیتی و آمدن ماشین آببا برخورد نیروهای ا، اما شهر تجمع کردند

کارگران معترض در داخل شرکت ها تصمیم به پایان اعتراضات خیابانی گرفته و باالرفتن تعداد بازداشتی

 .به تجمع خود ادامه دادند

بعد از این سرکوب  ،ها هرگز حاضر به دیدارجمعی کارگران نبوداستاندار خوزستان که در طی این سال

 .شودوحشیانه به شرکت رفته و درجمع کارگران خواستار پایان دادن به اعتصاب می

پایان اعتصاب منوط به آزادی فوری و بی قید و شرط  ،استبا مخالفت شدید کارگران نسبت به این درخو

به محل تجمع  مراه استانداره روز بعد شورای تأمین استان بعد از جلسه خود به. شودهمه کارگران می

ها بحث و جدل میان کارگران و استاندار و دادستان پس از ساعت. روندکارگران فوالد در داخل شرکت می

شود که هیئتی از کارگران با اعضای شورای تأمین در همان سرانجام مقرر می اطالعات استان و رئیس اداره

 .تشکیل جلسه داده و توافقاتی صورت گیرد ،مکان شرکت

 ای از افراد متأسفانه با خودسری تن به مذاکرهعده ،علیرغم مخالفت شدید بسیاری از کارگران با این تصمیم

رف مقابل گرفته شود پایان اعتصاب، بازگشت به کارخانه و شروع بکار و و بدون آنکه امتیازی از ط دادند



 

36 

شد، با نیروی زور همراه کارگران پس زده می بدنه چون از طرفاین سازشکاری  . منتهاتولید را پذیرفتند

اعمال فشار به  و با ندبالفاصله نیروهای امنیتی لباس شخصی وارد کارخانه شدبه این صورت که  ؛شد

 .شوندهای بخش لوله سازی و نورد تیرآهن روشن میکوره ،نکارگرا

 

مسئوالن  نمایش فریبکارانه ،ها و فیلمبرداری توسط صداوسیمابا برچیده شدن اعتصاب و روشن شدن کوره

 شد. تکمیل

ر از ای که استاندازندان آزاد شدند و خبری از تأمین مواد اولیه نفر از بازداشتی ها از 10روز تنها  4پس از 

در روزهای بعدی بصورت قطره چکانی هر چند روز یکبار دو یا سه نفر از . شودگفت نمیآن سخن می

سنگین از زندان و  هاییقهها با سپردن وثروز آخرین بازداشتی 35در نهایت پس از  .شدندکارگران آزاد 

 .اسارت آزاد گشتند

 

ر شکسته شد و دست آخر هم به تحول اساسی در ی که با دستگیری و زیر تهدید و فشاپایان این اعتصاب

از  یهنوز تعداد که تا لحظه نوشتن این جزوه ود، خصوصابو ناگوار تلخ  جهاتیاز  شرکت منجر نشد،

 3پرداخت مواردی همچون  اما در نهایت های امنیتی مربوط به آن اعتصاب هستند.کارگران درگیر پرونده

 نیفوالد اکس یدرصد 40بازگشت سهام ی، لیو تکم یاجتماع نیتأم یهامهیب یبرقرار ،ماه حقوق معوق

و به روز کردن کمابیش معوقات در طول یکسال گذشته را باید به پای همین  فوالد یصنعت یبه گروه مل

 اعتصاب نوشت.
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 ای کارگری و سرنوشت کانال فوالد هجناح

شود تضارب آرای کارگران با عقاید میندیده  معموالً اجرای یک اعتصاب بدون اتحاد ممکن نیست. اما آنچه 

شعارها، در پیشنهاد نوع  تنوعمختلف تا پیش از رسیدن به توافق جمعی است. این تکثر عقاید را در 

 بینیم.ها و حتی جلو گذاشتن چشم انداز یک اعتصاب هم میاعتراض

فراتر از به  یو در برابر مطالبات کنندیم یشکندستمزد، اعتصاب یچکانقطره یافتدر ینبا اول یکسان

شان با کل هستند و برخی مشکل تغییر مدیریت دنبال  ی؛ برخکشندیپاپس م معوقاتروزکردن 

مشکل گروه ملی  رفعبرخی ندارند و  صنفی اتشدن مطالبیاسی به س یاعالقه یبرخسازی است. خصوصی

علیرغم به نتیجه نرسیدن ی اعدهدانند. کشور می ای مسائل کالن اقتصادی و سیاسیریشهرا در گروی حل 

 یگرد یاو عده دانندیم موثرترین روشرا جمع کردن امضا  و با مقامات البیهای چندین بار رفته، هنوز راه

 .را یابانیبستن جاده و تظاهرات خ

 برخی دادن حتی و تطمیع با را افرادی ردهکمی هم همیشه تالش ی گروه ملیکارفرمادر آنسوی ماجرا 

و  باشد داشته خود کنترل تحت را اتفاقات و اعتراضات از بخشی بتواند تا کشانده خود سمت امتیازها به

 .شود خود باخبر هایمهره و خبرچین اصطالح به افراد توسط معترضین برنامه و اهداف از لحظه هر

ها سال از که این تعاونی ایثارگران هم همیشه به دنبال جذب برخی کارگران فوالد بوده.  فاسد تعاونی

انجام  در حصری و حد بی امتیازهای و رانت از بود شده سیستأ پیشین مدیران برخی توسط پیش

سرویس  تولید، تأمین در گذاری محصول، سرمایه اولیه، فروش مواد تأمین نظیر شرکت امور برخی

 خود عوامل از استفاده باهمیشه  بوده. بنابراین برخوردار دیگر امتیاز هاده و انسانی نیروی مینتأکارکنان، 

   است.بوده شخود منافع در جهت برداری بهره برای اعتراضات به دادن بدنبال جهت

 مسئوالن برخی با نزدیکیروابط حضور فعالی در اعتراضات داشتند و هم  همکه  بودند افرادی دیگر گروه

 و دفاتر به آمد و رفت با آشکار و خفا در هم و جمعه ائمه و خبرگان مجلس نمایندگان همچون استانی

جناحی سیاسی و پرداختند. بطوریکه شائبه همسویی می هاآن با جلسات به برگزاری اشخاص این محافل

 آنان وجود داشت. مورد در
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از کارگران گروه ملی به عنوان کارگرانی  آلایده ها آنست که تصویریو جناح هاهدف از اشاره به این تعارض

دست  هاییدر دوره ممکن است کارگری گرایشهر جناح و  مخاطبان ارائه نشود. چون بهبا آگاهی یکدست 

 .هایی دست پایینو در دورهداشته باشد باال را 

نباید متعجب شد، چون انعکاسی  یاز تریبون کارگر ی متناقضبرخی شعارهاسر دادن برای همین هم از 

تعدادی از ها چطور در جریان اعتصاب آذرماه بعد از دستگیریاشاره شد که مثالً ن تعارضات است. یاز هم

به همین ترتیب این را هم باید توضیح بدهم برای مذاکره پیش قدم شدند و اعتصاب را شکستند،  کارگران

های پس از به تدریج و در ماهکه مهمترین رسانه کارگران گروه ملی بود،  فوالد کارگران تلگرامی کانال که

 افتاد. انتر سازماندهکارمحافظهطیف اب آذرماه به دست اعتص

 

 

 و سرنوشت آنمع عمومی کارگران فوالد امج

خود را از داخل کارخانه به سطح  یکارگران فوالد تجمع اعتراض 95طور که اشاره شد، زمستان سال همان

 یتجمعات اعتصاب ریمرحله مانند سا نیقدم مهم به جلو بود. در ا کی ییبه تنها میتصم نیشهر کشاندند و ا

اعالم  باعموم کارگران  یعنی. میبود یابانیخ یمع عمومامج یریگنقاط کشور، شاهد شکل گریروزمره در د

های شور و مشورت درباره قدمو از حضور در شرکت امتناع کرده و دست به تجمع  ی، تا اطالع ثانواعتصاب

بلکه به مناسبت اعتصاب  نداشت یئمو دا ماندگار ایجنبه البته هیاول هایتجمع نی. ازدندبعدی اعتراض می

توانست از طرفی هم به دلیل علنی و باز بودن این تجمعات، نمی. گرفتشکل میو پیگیری مطالبات 

و امثالهم( داشته باشد.  عوامل حراستو  های)لباس شخص یعوامل نفوذ و رصد در برابر حضور یتیمصون

 ه،یانیبعد، صدور ب یروزها هبرنام نییتع کار،می)اعم از تقس یالزم بود که بخش اعظم سازمانده نیبنابرا

های کوچکتر حلقه قیو از طر یتیامن یروهای( تا حد امکان به دور از رصد نرهیو غ یعموم یرساناطالع

 یمجمع عموم نیاز دل ا جیاوصاف بود که به تدر نیبرود. با ا شیپ یمجاز یمخف یهاگروه افراد و

 انیبعد از پا یدر پشت صحنه قوام گرفت و حت نیمه مخفی یسازمانده ینوع ،یو علن یابانیخودجوش و خ

 خود ادامه داد. یکارگران هم به بقا یعموم اتدور از تجمع نیا
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های بعدی شد، کارگران برای تعیین گامدر مقاطع بعدی اعتراضات هم هر بار که اعتصابی شروع می

و  و... دست به برپایی همین نوع از مجامع عمومی استانداریاعتصاب، در تجمعات درون کارخانه، روبروی 

 زدند.بحث و مشورت میان خود می

 نیدر دستورکار قرار گرفت. با ا یمجامع عموم لیتشک این بار هم به دنبال اعتصاب کارگران، 97 آباندر 

امکان و  تیرسمتداوم و در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد و  این مجمع ابان،یخ بجایتفاوت که 

. کردیم نییتع رابعد  ههفتاقدامات و شد میشنبه برگزار که هر پنج ی. به طورداشت وجود منظمگیری رأی

و نظرات مختلف، به طور  هادگاهیکارگران را فارغ از د هبود که هم یخوب اریمجامع امکان بس نیا یبرگزار

با  سهیدر مقا هانشست نیمشارکت دهد. اما وجه شباهت ا یجمع یهایریگمیها و تصمآزادانه در بحث

شرکت شکل گرفته در اعتصاب  طیشرا ریبود که تحت تأث نیمجدداً ا م،یشاهد بود 95آنچه که در سال 

خود  یزود مجبور بود جا ای رید ها منحل نشود،آنکه مانند گذشته پس از اعتصاب این نشست برایبود و 

 یجاد شورایبحث ا 97 زییپا یخاطر در مجامع عموم نی. به همبدهد داریپا یابیتشکل و سازمان به یکرا 

 .ه شدمثبت داد یو قعود به آن رأ امیحاضر در مجمع به شکل ق تیمستقل کارگران مطرح شد که با اکثر

 اما به دالیلی نتوانست به ایجاد این تشکل جدید منجر شود.

برخی معتقد بودند که چون خطر احیای شورای اسالمی کار وجود دارد، بحث ایجاد تشکل مستقل را فعالً 

خانه  یحکومت یالتتشک یسمحجوب رئ، 97اعتراضات آذرماه واقعیت آنست که در باید کنار گذاشت. 

 یرا دنبال و برخ اسالمی کار فوالد یشورا یلاهواز خط تشک شهرستان اداره کار یسرئ یقکارگر از طر
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موضوع حتی ر شرکت کارگران در تاال یشیهم اند جلسات در .نمودیم اقناعو  یبترغ ینکارهمکاران را به ا

 دخالتاما با  .یردصورت گ درباره آن بیشتری یهایبررس گردد کهیو مقرر م شودمی مطرح ی اسالمیشورا

 یشورا یجادکه خواهان ا یبا گروه تماس و ی خارج و داخل شرکتن کارگرفعاال یبرخ یحبجا و صح

مستقل  یندگانمجمع نما یلتشک طرح ینبارو ا شودتر میشورای اسالمی برجسته یهابودند ضعف یماسال

اما تصمیم  گیرد.مورد استقبال اکثریت قرار می( مجامع عمومی هفتگی)کارگران یشی جلسات هم اند در

 شود.گیری در این خصوص به بعد موکول می

متأسفانه پس از سرکوب گسترده و بازداشت فعالین کارگری فوالد عمالً امکان پرداختن به موضوع تشکیل 

 ماند.رود و این طرح تا به اکنون مسکوت باقی مینمایندگان از میان میمجمع 

 ی:جمعبند

و  هادوره که کارگراناخیر دوره ساله دومبارزه نه فقط  یجهنت ش،بارز هاییژگیو با تمام 97اعتراضات آذر 

مبارزات و  روند در طول اشیطبقات یگاهاز جا کارگر و شناخت یآگاه .است یختار ینقبل از ا هایدهه

به دست و خطاهایش در هر دور  دستاوردها ارزیابی ازها و به انحراف رفتن یو حت یاربس یآزمون و خطاها

در طول روندش  و کامل به شکلمبارزه  ینزم است اال به همین خاطر همشود.  یدهح آبداصطالمی آید تا به

 .برش خاص یک در و نهو پردازش شود  یدهد

یشان را به هاهای درونی کارگران و تقارب و تعارض دیدگاهها و گرایشجناح ضروری است کهعالوه بر این 

ها است، موقت این گرایشعمل رسمیت شناخت و دانست که هر اعتصاب گرچه نمادی از توافق و اتحاد 

 کارگری اعتصابیک نقطه قوت  ینا اتفاقاًی نیست. کارگر درونی هایبندیخود جناحانحالل  معنای اما به

 ینو به ا سازد خود همراه مطالبه مشخص با یکمختلف را حول  هاییشکارگران با گرا تواندمیاست که 

 . پرداخته شود به آن یشترب و ضروریست زمال یبلکه حت یستن آنکردن  یبه مخف یازیاعتبار نه تنها ن

ها و نمایی ضعفدستاوردها و کوچک نمایینکته بعدی که ضروری است بر آن تأکید کرد، دوری از بزرگ

یکماه کمتر از  یمقطع زمان یکدر  بعد از اخراج مدیران وابسته به موسوی خطاهاست. کارگران گروه ملی

 هر دو که کرده بودند از اموال شرکت مراقبت واقدام به تشکیل گشت کارگری برای محافظت  (97)بهار 

های نظارتی کارگران در گروه ملی فوالد بود. اما این اقدام در شرایطی سابقه از دخالتاقدامی بدیع و کم
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، کارخانه د توسط کارگرانفوال یاز گروه ملش و عوامل و باند تبهکار یاخراج موسوداد که پس از رخ می

کارخانجات متوقف  یدخطوط تول یهکلماه قبل از آن  4 او قرار داشت و از یتفسخ قرارداد مالکدر شرایط 

پروسه دو سال مبارزه  در. نبود یانآن در جر یهااز بخش هیچکدام در یدتول یاتو عمل یندفرآ و عمالً  بود

 ران،یمد ضیمثل تعو) بودیم یاز کنترل کارگر گوناگونی درجاتما شاهد تحقق فوالد اهواز  یمل گروه

و نظارت کنترل  نیاما ا (رهیو غ، انتشار اسناد محرمانه هیمواد اول نیتأم یکارگران، فشار برا یفتیحراست ش

کارگران را به ین نه باید اقدام کنترل و نظارتی بنابرا ، چه برسد به اداره کارخانه.دینرس تیتثب هبه مرحل

این اقدامات  باید سطح مدیریت کارخانه و به دست گرفتن تولید توسط کارگران بازنمایی کرد و نه آنکه

 فوالد زریق اعتماد به نفس کارگرانمثالً نقشی که در آگاهی و ترا )نظارتی و نتایج فوری و حتی ذهنی آن 

 اخت حقوق سنجید!ددست کم گرفت و بجایش دستاوردها را فقط با معیار پر (داشت

 

اشکال  در طول این دو سال م کهن فوالد هم الزم است که تأکید کندر مورد اشکال سازمانیابی کارگرا

های نیمه مخفی اعتصاب و کارخانه به متنوع و موازی از سازمانیابی مثل مجامع عمومی موقت و کمیته

 محک گذاشته شد.

 تواندیتوازن قوا م یطتشکل بسته به شرا ینا ارند.هرکدام از این اشکال سازمانیابی مزایا و معایب خود را د

 اعتصاب را یمخف یتهکم ینوع یجادفوالد در عمل ضرورت ا 95اعتصاب  هتجرب .یرعلنیغ یاباشد  یعلن

فقط را « موقت»نهاد  نقش یک یمخف یتهکم ینااما با تداوم بحران کارخانه مشخص شد که کرد.  یجادا

های دوره شروع بعد از اعتصاب و هاتفاقاً مربوط به دورش یفوظااصلی  . بلکه بخشندارداعتراض  هدور یبرا

، برای مثال همین کمیته مخفی با بهره بردن از کانال تلگرامی کارگران فوالد توانست پس شودیسرکوب م

امتیاز اصلی این شکل از تشکلیابی  از اعتصاب روحیه جمعی کارگران را در شکل تعرضی خود باقی نگه دارد.

به سازماندهان کارگری نیتی باعث به حداقل رساندن ضربات امآن بود که کمیته مخفی کارخانه  در قالب

ها، بودن این گروه که به خاطر بسته (داردداشت )اما این نقصان را هم  ،شد انآن و دخالت و چابکی فعالیت

سر رسد. امکان حذف و سانسور بیبر روند تصمیمات سازماندهان و غیره به حداقل می دمکراتیک نظارت

و صدای یک جناح علیه جناح دیگر یا حتی خلع امکانات از جناح مقابل )مثاًل دسترسی به مدیریت 
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