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  0011تجمع بهمن ماه 

ساختمان فوالد روبروی صنعتی بهمن، تجمع کارگران گروه ملی  42در روز یکشنبه 

مین مواد اولیه برای کارخانه و افزایش دستمزد، تأبرگزار شد. خوزستان  استانداری

ر د .دادندهای کارگران را تشکیل میخواسته ،شرکت نظارت دولت بر عملکرد مدیرانِ

ت بانک ملی با اطالع دادند  که خروجی جلسات هیأ به کارگرانهمان روز ابتدایی 

نال ااند. در کی عمل پوشاندهها جامهیاری از خواستهاستانداری مثبت بوده است و به بس

 شود:خروجی جلسه مذکور اینگونه شرح داده می ،تلگرامی کارگران فوالد

بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره  هشروع روند اجرایی طرح طبق -1

کار اهواز و نظارت مستقیم پرسنل طبق چارت مسجل و قابل قبول کارگران 

ایش پایه حقوق سالیانه طبق طرح طبقه زو اف 03/11/1233خ شنبه از تاری

 .بندی مشاغل به طوری که کامالً قابل لمس باشد

صنایع فوالد خوزستان  أهزار تن مواد اولیه با مبد 133تصویب ورود ماهیانه  -4

  .و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و کارکرد درصدی

مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی مین اعتبار خرید شمش و تجهیزات أت  -0

  .د(اشب)شرکت توسعه ملی فقط تأمین کننده اعتبار می کارخانجات تولیدی

یید اداره کار اهواز بوده و بانک ملی باید طبق أحق بدی آب و هوا مورد ت -2

  .را اجرایی نماید قانون آن

طرح طبقه بندی مشاغل شامل پرسنل شریف شفق راهیان اکسین خواهد  -5

  .گردید

پرداخت پاداش و ارزاق یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمامی پرسنل و   -6

 .دایان سال که مبلغ قابل قبولی باشاصالح روند تقسیم پاداش تا قبل از پ
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آقای یوسفی به عنوان مدیر عامل ادامه کار  ،طبق صحبت های فرماندار اهواز -7

ل نخواهد بود تا زمانی که را باید تقبل نموده و استعفای ایشان قابل قبو

 .دو شرکت وارد فاز غیر معقولی نشو مصوبات روند اجرایی به خود بگیرند

 مین موادشاغل، حق بدی آب و هوا، پاداش، تأبندی مدر واقع قول تحقق مطالبات طبقه

رسمی داده شده است. کارگران تحقق این مطالبات را حاصل غیر بندِ هفتاولیه در این 

این »کنند که می ماعال کنند، اما با هوشیاریی پیگیر خود اعالم میمبارزههمبستگی و 

باشد و کلیه این مصوبات تا نتایج خروجی جلسات استانداری و هیأت بانک ملی می

مین استان در کانال رسمی شرکت گروه أکه به صورت رسمی از سمت شورای ت زمانی

لین استان و بانک ملی آورده نشود ئور مسهم با مهر ممهو ملی صنعتی فوالد اهواز و آن

ه لین و تا روز شنبه منتظر جوابیئورسنل طبق وعده مسلذا تمامی پ اعتبار خواهد بود،بی

کانال تلگرامی  4/11/1233اندیشی روز پنجشنبه تاریخ آنها خواهیم بود و برنامه هم

کارگران گروه ملی فوالد جهت امهال وقت به تمامی مسولین استانی و بانک ملی کنسل 

و تا زمان دریافت پاسخ مناسب صبر پیشه خواهیم نمود و در غیر اینصورت جلسه جدید 

تاالر جهت تصمیم گیری متناسب با رخدادهای اخیر متعاقبا و روز شنبه اعالم خواهد 

 .1«شد

روز همین بندها با افعالی مبهم در خروجی کانال تلگرامی شرکت قرار گرفت.  در همان

 42بندی مطالبات کارگری در روز ی جمعنوشته حاوی تصمیماتی است که در جلسه

وری ی پاداش تولید و بهرهبهمن با حضور مدیرعامل، معاونین ، مدیران و اعضای کمیته

 4ست:برگزار شده است. بند اول به این شرح ا

                                                           
 به نقل از کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد  1 

 به نقل ازکانال تلگرامی شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران 4 
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نفر از پرسنل منتخب  13تشکیل کارگروه کارگران مشاور سازمانی متشکل از  -

و برگزاری جلسات مستمر دو بار در ماه در خصوص مطالبات کارگری، ارتقای 

تولید، کاهش ضایعات و مصرف انرژی، بهبود معیشتی پرسنل و امکانات 

 رفاهی و انگیزشی و ایجاد همدلی بین پرسنل 

ای ارهجلسه اشاین اند یا منتخب اینکه این نمایندگان منتخب کارگراندر این بند به 

کند که در قالب همکاری ها مطرح میچنین ماهیتی را برای آن نشستنشده است. هم

دار در جهت افزایش تولید است. شاید برای برخی کارگران تحقق این کارگران و سرمایه

ن بند جز بیانی متفاوت از شورای اسالمی کار مسئله حرکتی رو به جلو به نظر آید اما ای

وری نیست که از ابتدا برای منحرف کردن مطالبات کارگری و برای افزایش بهره

داری شکل گرفته بود. کارگران قراردادن آن در ساختار سیاسی مقبول دولت سرمایه

 زمانیمای کردند و اصل هگروه ملی در کانال تلگرامی خود به این مسئله توجه ویژه

برداری سیاسی جناح تجمع یکشنبه و خروجی تلگرام شرکت را ناشی از بهره

 عدالتخواهان از اعتراضات کارگران تشخیص دادند:

ها قبل مطالباتی داریم که هنوز جواب روشن است که تمامی ما کارگران فوالد از سال»

یرد، حاضر شکل بگنگرفته است و پیگیر آن هستیم و وقتی حرکتی اعتراضی در خیابان 

دهیم که کسی اعتراض ما را به زنیم ولی اجازه نمیخواهیم شد و حرف خودمان را می

سمت و سویی دیگر و به دنبال این جناح و آن جناح و دارودسته های مختلفی که فقط 

 «.ی منافع خود هستند بکشاننداندیشه در

ای داران است برای سلطهنشینی ظاهری سرمایهفریبی مدیران شرکت، عقباین عوام

گی ی همیشتر بر کارگران که در طول تاریخ مبارزات کارگری حربهتر و پیچیدهظریف

 داران بوده است. استفاده این حربه از دو چیز نشان دارد:سرمایه

 اندازد.داران و دولت حامی آن مینیروی کارگران که لرزه بر اندام سرمایه -اول
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 .ی خودی کارگران برای پیشروی سلطهاران برای تبدیل مبارزهدنیروی سرمایه -دوم

 ،ارگری کی خود با ارتقای اعتماد به نفس طبقاتی و درک قدرت طبقهکارگران در مبارزه

ها را به صورت واقعی عقب توانند آنداران میهای سرمایهبا هوشیاری نسبت به واکنش

 برانند و دستاوردهای خود را تثبیت کنند.

ارگران های کی منتشر شده در کانال تلگرام شرکت، خواستهر بندهای دیگر این نوشتهد

به آینده موکول شده است  "شودبررسی می"که قرار بود صراحتاً تحقق یابند با فعل 

 خوانیم:برای مثال در بند سوم می

آور، توسط معاونت بندی مشاغل سخت و زیانموضوع ابعاد مختلف طرح طبقه -

 .بررسی و نتایج آن اعالم خواهد شداجتماعی و سرمایه انسانی، امور 

 بند چهارم:

 در حال بررسیوری موضوع تغییر ضرایب ثابت و متغیر پاداش تولید و بهره -

 بندی و اعالم خواهد شد.و تا پایان سال جمعاست 

 بند چهارده: 

جهت تعیین تکلیف  پیگیریمجدد با اداره کار و امور اجتماعی و  مکاتبه -

 پرداخت حق بدی آب و هوا.

تر نوشته شده است: ارتقای سطح خدمات های رفاهی نیز صریحدر مورد برخی خواسته

میلیون تومان، توسعه  15به  5الحسنه از بیمه تکمیلی، افزایش وام صندوق قرض

 فروشگاه، اعطای وام ازدواج و فرزندآوری.

شود که کارگران ای اشاره میبه خواسته 4در بند  ،هایِ رفاهیفراتر از این خواسته

 سازی و دولتی شدن کارخانه. سازی شده  بیان نمودند: لغو خصوصیهای خصوصیبنگاه
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 خوانیم:ی منتشر شده در کانال تلگرام شرکت مینوشته 4در بند 

با توجه به مصوبه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص  -

ا ای بی فوالد، کمیتهگروه ملی به بدنه دولت و تکمیل چرخه الحاق شرکت

 محوریت ریاست محترم سازمان صمت خوزستان تشکیل شده است. 

بهمن با حضور کارگران معترض شهرداری اهواز  46و  45تجمع کارگران در روزهای 

پذیرفته شد و حسین  0استعفای نادر جعفر یوسفی 1233اسفند  2ادامه یافت. در 

اسفند  11مدی به عنوان سرپرست گروه ملی از جانب بانک ملی معرفی شد و در مح

هایی مبتنی بر تشکیل تعاونی مسکن و اعطای تسهیالت اعتباری بانکی بدون اطالعیه

 ضامن در خروجی سایت شرکت قرار گرفت.

سازی و واکنش دولت به آن در برای درک مبارزه کارگران گروه ملی علیه خصوصی

م پردازیابتدا به سرگذشت صنعت فوالدسازی در ایران و الزامات آن می ،ی آتیهابخش

و سرگذشت گروه ملی فوالد را به طور خاص پس از واگذاری به بخش خصوصی در 

سازی در ایران را به عنوان بستر کنیم. سپس اهداف سیاست خصوصیبازگو می 88سال 

پرشکوه  یکنیم از سیر مبارزها تالش میکنیم. در انتهفعلی اعتراضات کارگری بیان می

 هایی استخراج کنیم.کارگران گروه ملی آموزه

 صنعتی استراتژیک در ایران ،تولید فوالد

های تولید فوالد بود اما با وقوع جنگ دولت ایران در پی تأسیس کارخانه 1036از سال 

اولین کارخانه نورد  1024نتیجه ماند. تا اینکه در سال های اولیه بیجهانی دوم، تالش

گروه ملی صنعتی فوالد "ی شرکت فوالد در اهواز تاسیس شد که سنگ بنای اولیه

قرارداد ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان با  1022سال  گردید. پس از آن در "ایران

                                                           
 ی فرهنگیان شد.نادر جعفر یوسفی مدیر صندوق ذخیره 0 
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شوروی بسته شد. از همان زمان نگاهی راهبردی به صنعت فوالد از جانب دولت 

 هایی این صنعت در شاخهواسطهسیاستمداران وجود داشت. با توجه به مشتریان بی

یاری از سازی و بسسازی، ماشینسازی، لوازم خانگی، ساختمانخودروسازی، قطعه

ی صنایع نامبرده به رشد های دیگر، رشد تولید داخلی فوالد به عنوان مواد اولیهشاخه

کند. عالوه بر این، وجود منابع انرژی و سنگ آهن کرد و میپایدار این صنایع کمک می

و به خصوص پس از اتمام  57بستر مناسبی برای رشد این صنعت بود. پس از انقالب 

و فوالد  68برداری کارخانه فوالد خوزستان در سال ، این روند با بهرهجنگ ایران و عراق

با آهنگی سریع ادامه پیدا کرد. رشد ظرفیت تولیدی  71مبارکه اصفهان در سال 

ای ادامه پیدا کرد که اکنون طبق آمار انجمن ی فوالد به گونههای تولیدکنندهکارخانه

میلیون تن فوالد در جایگاه دهم  0/4لید ایران با تو 4341جهانی فوالد در فوریه 

بخش مهمی از صادرات غیر نفتی ایران  2تولیدکنندگان فوالد جهان قرار گرفته است.

را نیز صادرات فوالد به کشورهای مالزی، سنگاپور، میانمار، تایوان، تایلند، فیلیپین و 

 ید و صادرات ایندهد به طوریکه در دوران اوج تحریم نیز حجم تولاندونزی تشکیل می

آهن و فوالد مبارکه اصفهان و فوالد های ذوبرشد داشته است. کارخانه ،محصول

خوزستان در میان تولیدکنندگان فوالد ایران باالترین سهم تولید را دارند. اما ببینیم 

ی فوالدی که گروه ملی صنعتی فوالد ایران نام دارد، چه این وضع برای اولین کارخانه

 شته است.  روندی دا

گردد. میبر 1024همان طور که گفتیم، تأسیس گروه ملی صنعتی فوالد ایران، به سال 

ی نورد مقاطع این بنگاه اقتصادی واقع در جاده اهواز به خرمشهر، در ابتدا کارخانه

فوالدی همچون میلگرد و نبشی بوده است. سایر خطوط تولید و فرآیندها به تدریج به 

                                                           
(، روسیه میلیون تن 0/6یلیون تن(، آمریکا)م 5/7میلیون تن(، ژاپن ) 1/9میلیون تن(، هند) 80چین ) 2 

میلیون تن( در  8/4میلیون تن( و برزیل ) 0میلیون تن(، ترکیه ) 5/5میلیون تن(، کره جنوبی) 7/5)

 قرار دارند.های اول تا نهم رتبه
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های قوس الکتریکی بهره فوالدسازی از طریق کوره 1051ست. در سال آن اضافه شده ا

کارخانه  1050سازی نیز در همان سال تأسیس گردید. در سال برداری شد. کارخانه لوله

 اکنونگذاری شد. همهای مورد نیاز پایهسازی به منظور تأمین ابزار و دستگاهماشین

های فوالدی و هزار تن فرآورده 205و  ظرفیت اسمی تولید این کارخانه یک میلیون

 هزار تن شمش فوالدی است. 203

 تالطمات تولید و انباشت سرمایه در گروه ملی فوالد

 داران دوراناین کارخانه که متعلق به سناتور رضایی از کالن سرمایه 57پس از انقالب 

ال کارخانه از س پهلوی بود، مصادره شد. روند پر تالطم تولید و انباشت سرمایه در این

شرکت "و واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شد. در این سال این کارخانه به  88

آفرید امیرخسروی واگذار شد. در ، متعلق به مه "گذاری امیر منصور آریاتوسعه سرمایه

میلیارد تومانی در شهریور  0333این دوره، تولید افزایش یافت تا اینکه با کشف اختالس 

ی آغاز بحران و بدهکار شدن این نه تحت تصرف قوه قضاییه درآمد. این نقطه، کارخا93

شود اما روند کامل مجموعه به بانک ملی واگذار می 1090بنگاه اقتصادی بود. در سال 

چنان قوه قضاییه نقش اصلی در این مدت همیابد. ادامه می 95واگذاری تا سال 

درصد سهام این  68ی بانک ملی دارنده 95سال  کند. ازی شرکت را ایفا میکنندهاداره

شود و بدهکاری و تضییع حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. در پاییز بنگاه تولیدی می

. این شوددار خصوصی عبدالرضا موسوی انجام میواگذاری گروه ملی به سرمایه 96

 موفقیت در گرفتنگردد. موسوی در بستر عدم با اعتراضات کارگران روبرو می واگذاری

مالکیت  97شود و در نهایت در بهار ها خواهان فسخ قرارداد میتأمین مالی از بانک

گردد. از آن زمان تا کنون مدیران عامل متفاوتی در میباز مجموعه به بانک ملی 

مجموعه از طرف بانک ملی برگزیده شدند و روند تولید تا امروز به ثبات نسبی رسیده 

 ی کارگران حول مطالبات خود ادامه دارد.  است و مبارزه
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 برد؟سازی واحدهای بزرگ صنعتی چه چیزی را پیش میخصوصی

ر به دای سرمایهتری است که طبقهسازی جزئی از سیاست کالنهای خصوصیسیاست

ی دولت در کشورهای مختلف جهان با سطوح مختلف انباشت در سطح پشتوانه

های المللی در پیش گرفتند؛ سیاستی که به نئولیبرالیسم مشهور است و از سالبین

با پس گرفتن دستاوردهای غرب  درها رایج گشت. این سیاست 1973ی ابتدایی دهه

ی آموزش، بهداشت و روابط کار همچون سن ی کارگران در حوزهرفاهی مبارزه

گذاری نئولیبرالیسم با تسهیل سرمایه پس از فروپاشی شوروی، .آغاز شدبازنشستگی 

 دارانی تاخت و تاز سرمایهبه عرصه ی جدا شده،زدایی و تبدیل کشورهاخارجی، مقررات

ی آن  انهدام ساختارهای هایی که نتیجه؛ سیاستو خارجی بروز عمده یافتداخلی 

های شمسی دولت 73ی در ایران از دهه 5.رفاهی، آموزشی و بهداشتی این کشورها بود

 ریزی کردند کههای اقتصادی خود را برنامهپی در پی مبتنی بر این راهبرد، سیاست

ایران داشته است. بروزهای متفاوت این  تبعات دردناکی برای کارگران و زحمتکشان

 بندی کرد:توان جمعسیاست را اینگونه می

سازی واحدهای تولیدی دولتی، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، خصوصی»

. هدف این راهبرد 6«سازی نیروی کار، آزادسازی تجارت و گسترش بازارهای مالیموقتی

زی است که جلوی انباشت سرمایه و در هر کدام از بروزاتش نابود کردن هر چی

داران در مقابل ترین موانعی که سرمایهگیرد. از مهمداران را میثروتمندشدن سرمایه

این  است. مقاومتِ ذاتی کارگران در برابر سرمایهبینند شان میانباشت سرمایه

                                                           
های تازه استقالل یافته پس از شوروی قابل چنین جمهوریاین امر در روسیه زمان یلتسین و هم 5 

ردیابی است. در این کشورها نظام بهداشت عمومی منهدم شد و نابرابری رشد چشمگیری یافت و 

 دا کردند.تاخت و تاز پی ها اجازههای غیر رسمی مواد مخدر و بردگان جنسی در آنتجارت

 واگذاری سهام به کارگران، دام یا طعام، منتشر شده در سایت کارخانه. 6 
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هر اظنیروی متشکل و آگاه به منافع تاریخی خود  مانی که در قامتمقاومت ذاتی تا ز

ا در ماند ام، مقاومتی غریزی، ناپایدار و یا مرتبط با صنفی از کارگران باقی مینگردد

ر واداران برای انباشت دیوانههمین سطح نیز مانعی است که در برابر تهاجم سرمایه

 ایستد. سرمایه می

مقاومت است. سطح از های نئولیبرالی در هم شکستن این یکی از اهداف سیاست

شکستن مقاومت ذاتی کارگران است یکی از ابزارهای در هم ازی نیروی کارسموقتی

و سپردن فرآیندهای کار در یک واحد  7که از طریق رواج قراردادهای موقت چندماهه

که در  بینیماکنون میهای متفاوت صورت گرفته است. همبزرگ صنعتی به پیمانکاری

 در محیط کاری کارگران سد راه مبارزهایران قراردادهای یک ماهه و سه ماهه چگونه 

. از طرفی سپردن فرآیند کار به چندین پیمانکاری مانند صنایع نفت و گاز، شودمی

 کارگران را پراکنده و جدا از هم ساخته است. 

هایی داران اندک حمایتاست. سرمایه زداییمقرراتداران ابزار دیگر در دست سرمایه

تابند و آن را مانعی در بر نمی 8که بسیار پر ابهام در قانون کار ایران آمده است

خوانند. برای نمونه  برای مقابله با تعیین حداقل مزد سراسری برای گذاری میسرمایه

ر داه سرمایهاند؛ طرحی که بای را طرح کردهکارگران، دولت و مجلس فعلی مزد منطقه

تر از مزد تعیین شده تر با مزدی پاییندهد به طور رسمی در شهرهای کوچکاجازه می

  9کارگران را به استخدام در بیاورند.

                                                           
آشنایی با مواد قانون کار، بستری برای اتحاد کارگران؛ نگاهی به قرارداد کار، منتشر شده در سایت  7 

 کارخانه.

 ، منتشر شده در سایت کارخانه.1233ی راهنمای قرارداد کار و مزد کتابچه 8 

ترین مهم گوید:اسفند در شبکه دو سیما می 9ورزی رئیس کانون عالی کارفرمایی در این باره در سالح 9 

مشکل فعلی، پایین بودن کارایی بازار نیروی کار در ایران است، اگر امسال این توافق شود که از سال 
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های نئولیبرالی، در ایران زمانی امکان تحقق دار در قالب سیاستی سرمایهتهاجم طبقه

ه نی خورده بود و آنچی کارگر شکست سنگی( که جنبش سیاسی طبقه73یافت )دهه 

مانده بود رو به انحطاط بود. این فضا زمان مناسبی برای در از آن نیروی سیاسی باقی

 وار سرمایه بود. ها در برابر انباشت دیوانههم کوبیدن کوچکترین مقاومت

سازی واحدهای بزرگ صنعتی سازی خدمات آموزشی و بهداشتی و خصوصیخصوصی

ی ی پیشبرد این سیاست کالن باید نگریست. در واقع مبارزهرا نیز در امتداد و برا

سازی، مبارزه با سیاستی است که در نبود نیروی سیاسی ی کارگر علیه خصوصیطبقه

داران را به تهاجم هر چه بیشتر به معیشت و مقاومت ی کارگر، سرمایهمتشکل طبقه

رد که مبارزه با کارگران ترغیب کرده است. این مسئله از این جهت اهمیت دا

 (،مسازی سالسازیِ آلوده به مافیا و فساد )یا به عبارت دیگر دفاع از خصوصیخصوصی

 بندد. سازی میچشم را بر هدف اساسی خصوصی

سازی به عنوان سیاست غالب جهانی در مورد نئولیبرالیسم و در ذیل آن خصوصی

ی نیز وجود دارد: آیا داری در دوران حاضر، پرسش اساسی دیگرهای سرمایهدولت

ای هها در تمام حوزهدار و دولت آن با تأکید و پافشاری بر این سیاستی سرمایهطبقه

 توانند انباشت سرمایه را حفظ کنند و ارتقا بخشند؟صنعتی و خدماتی، به واقع می

های پیاپی ایران که به خصوص این پرسش در مورد کارگزاران اقتصادی دولت

اه های کتاب مقدس اشتبعنوان ابزاری برای رفع موانع انباشت را با آیه سازی بهخصوصی

سازی گروه ملی فوالد، تا حدودی این مسئله را نشان اند، اهمیت دارد. خصوصیگرفته

                                                           
سازی کنیم و از سمت دیگر ای را برای صنایع مختلف پیادهقانون کار، مزد منطقه 21آینده براساس ماده 

وری نیروی کار را در نظر بگیریم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند هم موضوع بهره

ه در دهد کنشان میتوقع!، دار کمسخنان این سرمایه)به نقل از تسنیم( ،  با آن مخالفتی نخواهیم کرد

   داران را پایانی نیست.سرمایه تهاجم، ی متشکل در محیط کارشرایط عدم وجود مبارزه
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ای با تنوع و گستردگی ای از صنعت مانند فوالدسازی و آن هم در کارخانهدهد. شاخهمی

دار گذاری اولیه بسیار باالیی دارد را به سرمایهمایهمحصوالت گروه ملی، که نیاز به سر

منفرد واگذار کردن در شرایط مشخص ایران، چیزی جز وحی منزل پنداشتن 

 سازی در رویکرد دولتمردان ایران نبود.خصوصی

داری، تأمین بسترهای مناسب انباشت سرمایه یکی از کارکردهای دولت در نظام سرمایه

ای شامل حفظ و آموزش نیروی کار و حفظ و واند در دورهتاست. این بسترها می

دار، های کالن ارتباطی باشد. در زمانی دولت در نقش سرمایهگسترش زیرساخت

 ای در صنایع دیگر داردگیرد که نقش پایهای از صنعت را بر عهده میگری شاخهتصدی

دست فراهم پایین هایو از این طریق بستر الزم برای انباشت سرمایه را در شاخه

دار ی ریسک را به سرمایهی سود در آن بنگاه اجازه؛ به خصوص اگر حاشیهکندمی

ی های بزرگ. به علت جایگاه صنعت فوالد در اقتصاد ایران، واگذاری بنگاهمنفرد ندهد

، حاصلی جز 96دار منفرد مانند عبدالرضا موسوی در سال چون گروه ملی به سرمایههم

توانست داشته باشد. با توجه به مشکل تأمین مواد اولیه و نیاز به اد نمیآنچه رخ د

ها با حمایت استانداری گرفتن از بانکی باال در این شاخه، موسوی با قول وامسرمایه

ریختگی بیشتر اوضاع خوزستان اقدام به خرید این واحد تولیدی کرد و حاصلِ آن درهم

 ایه بود. گروه ملی در تولید و انباشت سرم

های بزرگ فوالدی عالوه بر این، یکی از شروط گسترش و انباشت سرمایه در بنگاه

ای که بنگاه تولیدی به تدریج بر مراحل مختلف سازی عمودی است؛ به گونهیکپارچه

ی فوالد از معدن سنگ آهن تا محصول نهایی ی فوالد تسلط پیدا کند. زنجیرهزنجیره

سازی، احیاء، فوالدسازی و نورد تولید کنسانتره آهن، گندلهشامل استخراج سنگ آهن، 

 سازیاست. گروه ملی نیز از نورد آغاز کرد و حفظ و گسترش خود را در گرو یکپارچه

سازی عمودی و به عبارت دیگر ادغام مراحل دید. یکپارچهعمودی رو به عقب فراهم می
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فیت، هزینه و زمان مناسب در هر ی فوالد برای تأمین مواد خام با کیمختلف زنجیره

ی بزرگی چون گروه ملی فوالد ضرورت داشت. پیش رفتن در مرحله برای تولیدکننده

چون امیرخسروی یا عبدالرضا موسوی در دار منفردی همی سرمایهاین مسیر از عهده

 پذیر نبود.روند معمول امکان

گاهی براساس  هاه زمانجا و در همسازی در همهخصوصی دهدنشان میاین مسئله 

سازی . بنابراین اعتراض به خصوصینیز نادرست است های کلی انباشت سرمایهضرورت

که طبق  اندی مالکیت دولتی گروه ملی فوالد، شعارهاییآلوده به فساد و مافیا یا مطالبه

 داران در حاکمیتهای مختلف انباشت سرمایه، مدافعانی در نمایندگان سرمایهموقعیت

کارگران  ،نواییکنند. این توضیح برای آن نیست که در اثر این همسیاسی ایران پیدا می

سازی مبارزه کنند. این توضیح برای آن نباید علیه فساد و مافیا و یا برای لغو خصوصی

و  13ی کارگر به فساداست که در این مبارزه و شعارهای آن تمایز دیدگاه سیاسی طبقه

دار روشن کنند ی سرمایههای سیاسی مختلف طبقهدیدگاه جناحسازی را با خصوصی

 داران قرار نگیرد.     های سیاسی درون سرمایهبرداری رقابتها در جهت بهرهی آنتا مبارزه

 00ی کارگران گروه ملی فوالد سیر مبارزه

آفرید میلیارد تومانی مه 0333ی اختالس بعد از به جریان افتادن پرونده 1093در سال 

امیر خسروی، شرکت گروه ملی دچار بحران گردید. کارخانه به تصرف قوه قضاییه 

های شرکت مسدود و شرکت با بدهکاری زیادی مواجه گردید. درآمد. از این زمان حساب

                                                           
 ، منشر شده در سایت کارخانهکارگران علیه فساد، منافع کدام طبقه به پیش خواهد رفت؟ 13 

روایتی از دوسال سازماندهی "ی چنین جزوههای ایلنا و خوزنیوز و همسیر وقایع به کمک اخبار سایت 11 

 "فعال کارگری"پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی و  "ی کارگری در گروه ملی فوالدو مبارزه

خارج از بستر طبقاتی  "فعال کارگری"در انتها به موضوع  خارج از کشور استخراج شده است. اکنونهم

 اشاره خواهد شد.



13 
  

ن افتاداختالل در تولید و فرسودگی قطعات شد. عقبعدم تأمین مواد اولیه منجر به 

 5ادامه داشت. در این  95ها و نامشخص بودن وضعیت شرکت تا سال ای حقوقدوره

سال بخشی از کارخانه به تولید مشغول بود و محصوالت بالفاصله پس از تولید به فروش 

مواره با چند ماه شد اما دستمزد کارگران در این مدت هرفت و از شرکت خارج میمی

که مجموع حقوق معوق  95ی این وضعیت تا زمستان شد. ادامهتعویق پرداخت می

 ی جمعی کارگران گروه ملی آغاز شود.ماه رسیده بود باعث شد مبارزه 7کارگران به 

)شورای اسالمی،  14های رسمی در قانون کار ایراندر این مقطع در کارخانه، حتی تشکل

توانند تشکل مستقل کارگری باشند، ینده کارگری( که ماهیتاً نمیانجمن صنفی و نما

وجود نداشت. تنها تشکلِ در اسم کارگری، انجمن اسالمی کارگری بود که نهادی 

 کند.مذهبی است و ربطی به مطالبات کارگری پیدا نمی

اهان کارگران در اعتراضاتِ متوالی خود داخل کارخانه، خو 95ماه در روزهای ابتدایی دی

تعیین تکلیف مالکیت شرکت و پرداخت حقوق معوقه و پرداخت حق بیمه شدند. از 

خواست که انتقال قطعی طرفی حمید محمودی مدیرعامل وقت نیز از دادگستری می

مالکیت به بانک ملی صورت پذیرد زیرا بانک ملی تا قطعی شدن این روند اقدام به 

ت کننده در تجمعاند. یکی از کارگران شرکتکگذاری در این واحد تولیدی نمیسرمایه

با تجمع جلوی دفتر مدیر عامل به »گوید: داخل کارخانه به خبرنگار خوزنیوز می

ند باید گویزنند این است که میرسیم زیرا ایشان تنها حرفی که به ما میای نمینتیجه

ها به وعده ماند و آنهایشان نمیدهند اما سر قولهایی میانتقال سهام انجام شود و قول

  10«.شوندتبدیل می

                                                           
 های رسمی کارگری در قانون کار ایران، یک تحلیل کارگری، منتشر شده در سایت کارخانه.تشکل 14 

10  https://khouznews.ir/fa/news/140021 
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کنند اما در آنجا کارگران روبروی ساختمان استانداری تجمع می 95بنابراین در بهمن 

شنوند. در آن تجمعات کارگران نیز جز قول پیگیری حرف مشخصی را از مسئولین نمی

 اب کنند. جزایریگیرند نمایندگانی را برای مراجعه به امام جمعه اهواز انتختصمیم می

د. دهامام جمعه اهواز، کارگران را برای تحقق مطالباتشان به مسئولین استان ارجاع می

یابند مدیران شرکت، مسئولین در این تجمعات و مذاکرات است که کارگران در می

ی دهند که صف طبقهدولت و بانک ملی و امام جمعه با همدیگر صفی را تشکیل می

کارگران باید برای گرفتن حق خود صف مستقل خود را با اتحاد و  دار است وسرمایه

 همدلی ایجاد کنند. 

گیرند که با هماهنگی کارگران پس از پاسخ امام جمعه، کارگران تصمیم می

های ورودی کارخانه کنند. با ی هر بخش از کارخانه اقدام به بستن دربشدهشناخته

های بسته، تجمع نل به شرکت و مواجهه با دربی پرساین کار صبح روز بعد با مراجعه

ی گروه ملی و واقع شدن آن نفره 2333بزرگی در اطراف کارخانه شکل گرفت. پرسنل 

در مسیر جاده اهواز به خرمشهر باعث شد که تا ساعاتی این مسیر مسدود گردد. در 

 نتقال مالکیتکارگران فوالد، استانداری خوزستان خبر ا روز اعتراضِ 17مجموع پس از  

ه ای کبه نقل از استانداری خوزستان، در جلسه»دهد. کامل شرکت به بانک ملی را می

ت مدیره این أامروز با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل بانک ملی ایران، اعضای هی

ت مدیره گروه ملی فوالد ایران و وکال و وراث امیرخسرو آریا در دفتر أبانک، اعضای هی

روز آینده  13آقای تورک، معاون دادستان تهران برگزار شد، بانک ملی متعهد شد طی 

بخشی از مطالبات نیروهای این شرکت را پرداخت کند و همچنین شرکت به فعالیت 

معوقه کارگران پرداخت شد و کارگران  در ادامه نیمی از حقوق«. دهدتولیدی خود ادامه 

 تصمیم به پایان اعتصاب گرفتند.
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در این دوره، کارگران با توجه به فشار اقتصادی ناشی از پرداخت نشدن دستمزد و حق  

ی جمعی روی آوردند. در این مبارزه در روبروی خود صف منسجم بیمه، به مبارزه

عه را مشاهده کردند و در نتیجه سعی کردند ملی، استانداری، قوه قضاییه و امام جمبانک

صف مستقل خود را از طریق اتحاد در میان خود برقرار کنند. از آنجایی که کارگران با 

 های مختلفکنند، رهبران کارگری الیههای متفاوتی در این مبارزه شرکت میذهنیت

نه، کارگران از گیرند. از دل تجمع بزرگ روبروی درب کارخاسازماندهی را به کار می

نفر از معتمدین کارگران را انتخاب کردند تا با تقسیم وظایف امور  0هر بخش کارخانه 

 گیری جلسه تشکیلاعتصاب را پیش ببرند. در صورت لزوم، این افراد برای تصمیم

دادند. عالوه بر این با استفاده از کانال تلگرامی عمومی، ارتباط این جمع سازمانده می

 12ی کارگران برقرار شد. در این راستا صندوقی برای تأمین مالی پیشبرد اعتصاببا بدنه

همیاری  ،ی بسیار مهمها و پالکاردها تأسیس شد. نکتهبرای چاپ و توزیع بیانیه

 های گوناگونهای کارگران در تدارک و پیشبرد تجمع و اعتصاب بود. وجود الیهخانواده

ی اقتصادی کارگران ی آغازین مبارزهاین مرحلهسازماندهی توسط جمع سازمانده در 

 های بزرگ ایران دارد.های فراوانی برای کارگران کارخانهآموزه

به طور رسمی مالک کارخانه شد و اعتصاب پایان  95پس از اینکه بانک ملی در اسفند 

های مختلف سازماندهی کارگران همچنان به حیات خود ادامه دادند و  یافت، الیه

با به تعویق افتادن  96شد. در تابستان والت کارخانه از جانب کارگران مبارز رصد میتح

تیر در محل کار در اعتراض به این وضعیت دست از  49ها کارگران از ی حقوقدوباره

دهد: کار کشیدند. یکی از کارگران به خبرنگار ایرنا دلیل اعتصاب را اینگونه شرح می

ها را هنوز پرداخت نکردند. این در جاری حقوق باقی ماه به جز فروردین ماه سال»

ها سر کار حاضر بودیم و خط تولید فعال بود و تولید ی ماهحالی است که در همه

                                                           
 های اعتصاب، منشر شده در سایت کارخانهضرورت تشکیل صندوق 14 
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داشتیم. با وجود اینکه در چند ماه گذشته حقوق دریافت نکردیم اما خط تولید را 

داخت کنند اما کسی متوقف نکردیم و از مدیران درخواست کردیم که حقوق ما را پر

در مقابل، حمید محمودی مدیرعامل شرکت با وقاحت در مورد تعداد «. توجه نکرد

که تنها دو ماه حقوق معوقه داریم و به خودشان هم »گفت زد و میها چانه میماه

شود... زمانی که من به کارخانه آمدم توضیح دادیم که کی حقوقشان پرداخت می

ماه رسیده  4ماه به  5و پس از گذشت یکسال به تدریج از  ماه عقب بود 5حقوقشان 

کند که حقوقش چندین برابر کارگران است و در و این گونه محمودی فاش می«. است

 گذراند. اش را میهای قبل زندگیی ماهماه حقوق نگیرد از ذخیره 4صورتی که 

 کارگران موضعی نگیرد و درتوانست درباره امام جمعه اهواز دیگر نمیدر این شرایط 

خواهد برای حل های نماز جمعه از مسئولین قوه قضاییه میمرداد در خطبه 6 روز

کارگران در این روزها در بخشی از  15نشود. بحرانمشکل اقدامی کند تا تبدیل به 

ی خروج نیز اجازه داشتکارخانه تولید را متوقف کردند و در بخشی که تولید ادامه 

. کارگران در تجمعات شدندمیو خواستار پرداخت مطالبات خود  دادندنمیا محصوالت ر

کانات رفاهی و خود روبروی دفتر مدیریت عالوه بر معوقات حقوقی خود به نبود ام

 کردند. کارگرانآب آشامیدنی در خط تولید نیز اعتراض می ایمنی همچون دستکش و

نک ملی در خیابان آزادگان اهواز و بارها جلوی ساختمان با ،ی مرداد ماهدر نیمه

های خود را مطرح ی امانیه  تجمع و خواستهچنین ساختمان سرپرستی در منطقههم

کردند اما پاسخی از جانب مسئولین بانک ملی دریافت نکردند. هم اکنون که بانک ملی 

ا چرشد که درصد سهام کارخانه بود حتی از جانب استانداری نیز نقد می 68ی دارنده

 کند. مشکالت مالی شرکت را حل نمی

                                                           
15  https://khouznews.ir/fa/news/150470 
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بالتکلیف بودن معوقات حقوقی، پاسخگو نبودن مسئولین و دستگیری برخی کارگران 

باعث شد که سازماندهان کارگری تصمیم به تجمع جلوی مجلس در تهران را بگیرند. 

نفره انتخاب شد و با کمک مالی  63برای این کار از طریق فراخوان تلگرام تیمی 

برگزار شد و نیروی  96مرداد  45ارگران به سمت تهران حرکت کردند. تجمع در ک

مانع از تجمع کارگران در مقابل مجلس شد اما نهایتاً  ،انتظامی با خبر داشتن از موضوع

در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کارگران شکل گرفت و نمایندگان 

های انجام گرفته قرار شد ور یافتند. با هماهنگیاهواز در مجلس در میان کارگران حض

کارگران نمایندگانی را برای دیدار با هیأت مدیره بانک ملی انتخاب کنند. جلسه برگزار 

مانده ماه به صورت یکجا و پرداخت مطالبات باقی 0ی آن  پرداخت حقوق شد و نتیجه

اندازی خطوط را نیز بود. مسئولین بانک ملی قول تأمین مواد اولیه و راه 89از سال 

 داده بودند که این قول محقق نشد. 

ی اهواز در مجلس به خبرنگاران در همان روزِ تجمع، جواد کاظمی نسب الباجی نماینده

واریم میدا"واگذار شود.  پیمانکار خوزستانیگوید که گروه ملی قرار است به یک می

با واگذاری این کارخانه به پیمانکار خوزستانی شاهد حل مشکالت و پرداخت حقوق 

معوقه کارگران و کارکنان آن باشیم تا این واحد تولیدی بتواند به عنوان موتور محرکه 

های . از این جا بود که زمزمه16"الیت خود ادامه دهدرشد اقتصاد استان و کشور به فع

های کارگران نیز ی مهمی که گاهی در صحبتواگذاری مجدد گروه ملی آغاز شد. نکته

شد، استفاده از نیروی بومی در مدیریت کارخانه است. این دیدگاهی است مشاهده می

کارگران مقابله کنند. دهان کارگری در هر شهری باید با رواج آن در میان که سازمان

داران، این محل زیست و زادگاه نیست که استثمار ی کارگران و سرمایهزیرا در رابطه

شود که شدن کارگران را تحت تأثیر قرار بدهد. چه فرقی در اصل استثمار ایجاد می

                                                           
16  https://khouznews.ir/fa/news/151512 
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دار متولد اصفهان است یا خوزستان. این دیدگاه تضاد اساسی میان کارگر و سرمایه

مرداد بحرینی مقدم از طرف استانداری خوزستان   03در  کند.دار را پنهان میسرمایه

داری جزو وظایف بانک ملی گوید کارخانهکند و میموضوع واگذاری مجدد را مطرح می

 های بانک ملی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی است.نیست و یکی از گزینه

داری به نام عبدالرضا موسوی تأیید شد. خبر واگذاری گروه ملی به سرمایه 96در آبان 

موسوی، مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، از حمایت استانداری خوزستان برخوردار بود. 

کردند سرنوشت مساعدی را برای شرکت با کارگران با توجه به اطالعاتی که کسب می

هن ا رکردند. زیرا از همان ابتدا موسوی قصد داشت که ببینی نمیاین واگذاری پیش

اندازی خط تولید کند و معلوم نبود اسناد و امالک شرکت اقدام به وام گرفتن جهت راه

هایی بدهکاری بیشتر شرکت خواهد بود یا نه. کارگران به سرنوشت دریافت چنین وام

ها مجلس و دولت پیرامون این واگذاری هشدار دادند اما پاسخ روشنی از جانب آن

 دریافت نشد.

ماه  2هیچ اقدام مثبتی نکرده بود، کارگران با  که مالک جدیداینعالوه بر  96در اسفند 

چنین باز هم مشکل پرداخت حق بیمه وجود داشت که حقوق معوقه مواجه بودند و هم

ی کارگران برای درمان اعتبار نداشته باشد. به این ترتیب ی بیمهشد دفترچهباعث می

داری تجمع کردند و سپس در روز بعد به محل نماز جمعه رفتند. ها ابتدا جلوی استانآن

کارگران با حضور در نماز جمعه با پالکاردها و شعار دادن مطالبات خود  96اسفند  2در 

انتظامی، کارگران به بیرون از مکان نماز جمعه رفتند و  را بیان نمودند. با فشار نیروی

اسفند  6رگران در سطح شهر اهواز شد. در های کااین سرآغاز تجمعات و راهپیمایی

صدها کارگر از فلکه کیانپارس تا ساختمان استانداری راهپیمایی کردند. بحرینی مقدم 

ی آینده حقوق یک ماه اسفند اعالم کرد که در هفته 7از طرف استانداری خوزستان در 

نها چندماهی ت عبدالرضا موسوی،»چنین اضافه کرد: شود. او همکارگران پرداخت می
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است که مالکیت این شرکت را برعهده گرفته که از همان زمان نیز به جد پیگیر کارهای 

ای های توسعهها وارد مذاکره شده و برنامهمالک گروه ملی با بانک... گروه ملی است

برای این شرکت در نظر دارد و تاکنون نتایج خوبی داشته اما نیاز به صبر است تا 

های بسیار ی خیلی امیدوارم چرا که جزو شرکتبه آینده گروه مل .شود مشکالت آن حل

خوب فوالدی است و نیروهای توانمندی دارد که امیدوارم با مسیر درستی که در پیش 

 17«.گرفته است به زودی از بحران خارج شود

تجمعات کارگران در جلوی استانداری ادامه پیدا کرد و منجر به  بعدیدر روزهای 

بازداشت تعدادی از کارگران شد. فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان علت 

پرسنل »بازداشت را شرکت در تجمعات غیر قانونی مکرر در شهر اهواز اعالم کرد. 

ورشکسته است و دانند که این شرکت به نوعی یک شرکت شرکت به خوبی می

اال ح... ها و بخش خصوصی از این شرکت طلب دارندهای مختلف دولتی، بانکدستگاه

که یک نفر از بخش خصوصی این ریسک را پذیرفته که مسئولیت این شرکت را برعهده 

بگیرد، کارگران و پرسنل گروه ملی فوالد ایران باید تا آنجا که ممکن است همکاری 

     وی در ادامه با تهدید کارگران  18«.ذار این کارخانه داشته باشندگالزم را با سرمایه

ای دارد و در صورت ادامه تجمعات ناچار به برخورد با سایر افراد هگوید صبر ما اندازمی

 هستیم.

، با اعالم تأثر! از بازداشت کارگران، هدف خود 96اسفند  14موسوی، مالک کارخانه نیز 

گوید از ابتدا با هدف سودآوری به اعالم کرد و با ریاکاری میرا خدمت به همشهریان 

   زمان با . همدردسری برای خرید وجود داشتهای بیگروه ملی نیامدم زیرا شرکت

های کارگران بازداشتی در مقابل دادگاه ی تجمعات روبروی استانداری، خانوادهادامه

                                                           
17  https://khouznews.ir/fa/news/161600 
18  http://khouznews.ir/fa/news/161853 

https://khouznews.ir/fa/news/161600
https://khouznews.ir/fa/news/161600
http://khouznews.ir/fa/news/161853
http://khouznews.ir/fa/news/161853
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 40با قید کفالت آزاد شدند. در روز  انقالب تجمع کردند. در اثر این تجمعات کارگران

خیابانِ مواصالتی استانداری  ،اسفند کارگران در اعتراض خود با نشست زنجیروار

کند در صورت عدم اجرای اسفند موسوی اعالم می 46خوزستان را مسدود کردند. در 

 2 تعهدات بانک خواستار فسخ قرارداد است. نهایتاً با ادامه تجمعات در روزهای بعدی

ی کارگران در اسفند روزه 47شود و اعتصاب ی کارگران پرداخت میماه حقوق معوقه

گسترش یافته بود. وجود  95نسبت به زمستان  96یابد. اعتراضات زمستان پایان می 96

در استان خوزستان در کنار اعتراضات معیشتی دی  96تجمع کارگری در سال  033

این اعتراضات بخشیده بود. ابعاد جدیدی که هوشیاری ماه همان سال ابعاد جدیدی به 

 95بیشتری را از جانب سازماندهان کارگری نسبت به مبارزات اقتصادی زمستان 

 طلبید. می

از ع مانموسوی شمشیر را از رو بسته بود. او  با حمایت استانداری،  با شروع سال جدید

عتراض به اخراج این افراد، کارگران ورود سازماندهان کارگری به کارخانه شده بود. در ا

ارج خ تجمعاتی را مقابل دفتر مدیریت برگزار کردند. موسوی با اجیر کردن برخی افرادِ

وه کرد. عالکشیدن از اعتراضات میاز شرکت سعی در تهدید و ارعاب کارگران برای عقب

ودن در ب کهنهی براین، این افراد به دستور موسوی تجهیزات شرکت را به بهانه

کردند. کارگران با مطلع شدن از این موضوع در کانال تلگرامی های شب خارج میشیفت

عمومی خود خواستار حضور کارگران در شیفت شب و جلوگیری از اقدام اجیرشدگان 

 موسوی شدند. 

، کارگران دور جدیدی 97با فراخوان کانال تلگرامی کارگران فوالد در انتهای اردیبهشت 

ضات را برای لغو مالکیت موسوی شروع کردند. تجمعات در مقابل استانداری و از اعترا

 وزر راهپیمایی کارگران در شهر اهواز منجر به لغو مالکیت موسوی شد و استانداری در

اردیبهشت اعالم کرد که مالکیت کارخانه به بانک ملی بازگشته است. بحرینی مقدم  47
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اریم تا بانک ملی سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه نتظار دا»از جانب استانداری گفت: 

ت مدیره جدید گروه ملی فوالد ایران نیز از سوی این بانک أمین کند و همچنین هیأرا ت

منصوب شود تا خط تولید کارخانه فعال و نسبت به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان 

انجام شود اما روند آن طی موسوی اعالم کرد با اینکه تمایل دارد فسخ «. اقدام شود

گذاری کرده نشده است و بنابراین مسئولیت دارد که از شرکتی که در آن سرمایه

 روزهای چنان در کارخانه حضور داشتند. درمحافظت کند. بنابراین اجیرشدگان او هم

خرداد کارگران در اعتراض به این موضوع مقابل استانداری تجمع کردند و  9و  8

قال قطعی مالکیت کارخانه شدند. مشکل تعویق پرداخت حقوق و حق بیمه خواستار انت

ی دولت هم چنان برقرار بود. در تجمعات کارگران مطالبه واگذاری کارخانه به بدنههم

 های دولتشریعتی استاندار خوزستان از سیاست واگذاری دارایی مطرح شد. در مقابل

به بخش ه ملی با واگذاری آن مشکل گرو» :به بخش خصوصی حمایت کرد و گفت

زمانی خوزستانی بودن و اینجا توانمند بودن  .«شودحل می خصوصی توانمند

 اند.بوده سازی به هر قیمتی هایی برای پیشبرد خصوصیپوشش

نفر از کارگران دستگیر شدند که اعتراضات دیگر کارگران را  05ی اعتراضات، در ادامه

ل منتقکارخانه  به محیطفر دیگر از کارگران، اعتراضات ن 15در پی داشت. با دستگیری 

شبانه از خروج تجهیزات و اموال  های بازرسیتیم. در این دوره، کارگران با تشکیل شد

کارخانه توسط افراد موسوی جلوگیری و این افراد را از شرکت بیرون کردند. سرانجام 

عامل جدید شرکت معرفی بانک ملی کسری غفوری را به عنوان مدیر 96خرداد  03در 

 رهتیر تمامی کارگران بازداشتی آزاد شدند. اعتراضات کارگران در این دو 4کرد و در 

رای شبانه ب های بازرسیتیممنجر به لغو مالکیت موسوی شد و کارگران با تشکیل 

یابی خود را به نمایش جلوگیری از خروج اموال کارخانه سطح دیگری از سازمان

 گذاشتند.
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ی تکمیلی برای کارگران و مذاکره برای ی بیمهرکار خود را  با برقرا، مدیریت جدید

ق شرکت فوالد خوزستان  برای احیای تولید، آغاز کرد. اما عدم تأمین مواد اولیه از طری

اعتراضات و  یچنان ادامه داشت و این مسئله منجر به ادامهها همپرداخت حقوق

 شد. 97تجمعات کارگران در شهریور 

زمان شده بود. تپه هم، با اعتصاب کارگران هفت97اعتصاب و اعتراضات در آبان و آذر 

ی مشترک نشان از ریشه ،این دو واحد تولیدی از همدیگر در تجمعاتحمایت کارگران 

ا هطور که مالکین این دو شرکت، مسئولین دولتی و بانکاین اعتراضات داشت. همان

آرایی های کارگران صفدر اتحادی با همدیگر با راهکارهای متفاوت در مقابل خواسته

زمان با این اتحاد همدیگر دادند. همکردند، کارگران این دو واحد دست اتحاد به می

ی های اجتماعی دیگری که اعتراضشان به وضع موجود از منظر طبقهطبقاتی، گروه

هایی برداری از این اعتراضات داشتند. چه جناحکارگر نیست، چشم طمع برای بهره

داخل حاکمیت و چه نیروهایی در خارج از آن با این هدف، سعی در خاک پاشیدن بر 

ها به عنوان عامل به سازیهای نئولیبرالی و در ذیل آن خصوصیی سیاسترو

 سازی تخصصیای که خصوصیی وضعیت این دو کارخانه داشتند. به گونهآورندهوجود

های حکومتی، دولت وقت کردند. جناحچنان درمان مشکالت عنوان میو کارآمد را هم

های مخالف حاکمیت که دانستند و جناحرا مقصر فساد و ناکارآمدی در این فرآیند می

شدند، حاکمیت را واجد توانایی پیشبرد های غربی نمایندگی میدر رسانه

په تدانستند. سازماندهان این اعتراض که با بازداشت کارگران هفتسازی نمیخصوصی

چنان که های خود را دریافته بودند، آنایطبقهدر اعترضات خود ضرورت حمایت از هم

ده تدارک ندیهای دشمنان طبقاتی از اعتراضاتشان برداریجلوگیری از بهره برایباید 

 .بودند
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 روز آبان آغاز شد. در 18در این دوره، اعتراض کارگران با تجمع در مقابل استانداری از 

ت به قو مشکالت»دهد: آبان کارگرِ گروه ملی علت اعتراض را اینگونه توضیح می 41

اندازی درصد خط تولید راه 03هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است. خود باقی است، 

 سال . دومین مواد اولیه دوباره از کار افتادأشد و پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم ت

به وعده بسنده  اًکنند و صرفدهند؛ اما عمل نمیمسئوالن وعده پیگیری می است همه

مین مواد اولیه همچنان أماه معوقات حقوقی، مشکالت بیمه کارگران و ت 2کنند. می

کارگران فوالد در روزهای بعد با راهپیمایی در سطح  19".گیر این مجموعه استگریبان

های دولتی به اعتراض خود ادامه دادند. در این روزها شهر و تجمع در مقابل ساختمان

. دادرا نشان می ای شدن اعتراضات تودهگسترده  ا ترسِحضور نیروهای ضد شورش، 

ی کارگران داد. در ماه از حقوق معوقه 4ی اهواز خبر از پرداخت آذر نماینده 7در 

نفر از کارگران زیر دیپلم پرداخت شده است. در  033که مشخص شد تنها حقوق حالی

وجود  واقع از این طریق سعی در شکاف انداختن میان کارگران را داشتند. با این

آذر  13تپه در دار شدن اعتراضات هفتاعتراضات ادامه یافت و همزمان با ادامه

 د. تپه ایجاد شکارگروهی در مجلس برای حل مشکالت گروه ملی و شرکت نیشکر هفت

در همان روز کارگران گروه ملی پس از طی مسیر استانداری به سمت فرمانداری اهواز، 

مسیر خود را از خیابان  ،ش گرفته و با سردادن شعارخیابان سلمان فارسی را در پی

متری به سمت خیابان طالقانی و میدان شهدای این شهر تا نزدیکی استانداری سی

ی پرداخت تمامی معوقات اظهار کردند: خوزستان ادامه دادند. کارگران در مقابل شایعه

سه ماه است که  بیش از. نتشار این خبر باعث مشکالت زیادی برای ما شده استا»

ایم و به همین دلیل مجبور شدیم از دوست و آشنا پول قرض کنیم حقوق دریافت نکرده

مین کنیم اما انتشار این خبر باعث أهای خود را تتا بتوانیم حداقل نیازهای اولیه خانواده

                                                           
19  https://www.ilna.news/fa/tiny/news-690835 
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گان کنندترین خواسته تجمعمهم«. شد تا از سوی طلبکاران تحت فشار قرار بگیریم

 ی دولت. بود، یعنی پیوستن به بدنهشدن گروه صنعتی فوالد ایران دولتی 

، 97آذر  11کردند. در روز در روزهای بعدی کارگران در همین مسیر راهپیمایی می

 یشریعتی استاندار خوزستان خبرِ واریز بخشی از حقوق تعداد دیگری از کارگران و وعده

آذر با تکرار این مسئله و باقی  12او در  ها را در روزهای آتی داد.پرداخت باقی حقوق

ماندن تنها یک ماه حقوق معوقه خواستار بازگشت کارگران به کارخانه و شکستن 

ها به اعتصاب ادامه دادند و اعالم کردند اعتمادی به این وعدهاعتصاب شد. کارگران با بی

ای برای حل ریشه ما به دنبال راه»های آنان است و حقوق معوقه تنها یکی از خواسته

 . واگذاری«ی دولت استمشکل گروه ملی هستیم و آن هم بازگشت مالکیت به بدنه

های گروه ملی به فوالد مبارکه در همین روزها، از مواردی فوالد اکسین از زیرمجموعه

 ی اعتراضات لغو شد. بود که کارگران به آن اعتراض داشتند که در نتیجه

از پنج ماه معوقات »آذر اعالم کرد:  19گروه ملی، در کسری غفوری، مدیر عامل 

کارگران، چهار ماه پرداخت شده است و با صدور مجوز فروش، با کارگران به طور کامل 

. تسویه حساب خواهیم کرد و پرداخت معوقات بازنشستگان نیز در اولویت است

. تشده اسخوشبختانه مشکل کارت بازرگانی شرکت برای صادرات محصوالت نیز حل 

ها با رونق صادرات و ارزش افزوده حاصل برای این شرکت، عمده مشکالت و بدهی

چنان بخشی از حقوق کارگران پرداخت نشده آذر با اینکه هم 43در «. مرتفع خواهد شد

یل این افراد تما»گوید: کند و میبود، کسری غفوری به تخریب کارگران مبارز اقدام می

روز را تجمع کنند، مانع تولید کارخانه شوند و حقوق هم بگیرند، دارند ساعاتی از هر 

که این ظلم به کارگران شریف کارخانه، ظلم به شرکت و ظلم به منطقه است، در حالی

گرفته شود تا شرکت به  خرابکاری و جوسازیاز این رو تقاضا داریم که جلوی این 

ی معدودی که متاسفانه قط عدهتولید خود بپردازد... خوب است مردم شریف بدانند ف
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های بیگانه خوراک اند با خرابکاری به رسانهنام مقدس کارگر را روی خودشان گذاشته

 «. اندی فعالیت و تولید شرکت شدهدهند و مانع از ادامهمی

 48با استمرار راهپیمایی کارگران فوالد در حضور نیروهای ضد شورش،  97آذر  45در 

آذرماه در سی و هفتمین  46ازمانده دستگیر و به زندان منتقل شدند. نفر از کارگران س

ها تجمع کردند اما با حضور ها در خیابانروز اعتصاب، کارگران در حمایت از بازداشتی

نیروهای یگان ویژه تصمیم به انتقال تجمع به داخل شرکت گرفتند. در همان روز 

شود. کارگران پایان اعتصاب می شریعتی در میان تجمع کارگران حاضر و خواهان

 شوند.ها میپذیرند و برای پایان اعتصاب خواهان آزادی فوری بازداشتینمی

 آیند وآذر استاندار همراه دادستان و مسئولین امنیتی استان به محل تجمع می 47 

لین، مسئوپردازند. با قول آزادی کارگران از طرف ها میهیئتی از کارگران به مذاکره با آن

گیرد. بخشی از کارگران با این تصمیم هیئت کارگری تصمیم به پایان اعتصاب می

کنند اما با حضور نیروهای امنیتی داخل کارخانه کارگران به خط تولید بر مخالفت می

شوند. ها آزاد مینفر از بازداشتی 43دی  1یابد. در روز گردند و اعتصاب پایان میمی

 97دی ماه  49کند که تمام معوقات پرداخت گردید. دی اعالم می 2کسری غفوری در 

 نیز آخرین گروه از کارگران بازداشتی آزاد شدند. 

. وجود مقاومت ثبات نسبی پیدا کرد پس از آن به تدریج وضعیت تولید گروه ملی

کارگران به  1233اکنون در تجمع بهمن متشکلِ کارگران گروه ملی باعث شد که هم

افزایش دستمزد، اجهه با حقوق معوقه و پرداخت نشدن حق بیمه، خواهان جای مو

 اشند.تأمین مواد اولیه و نظارت دولت بر عملکرد مدیران ب
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 ی کارگران گروه ملی فوالد ایرانهای برآمده از مبارزهآموزه

ییع تضای مواجه شد که بار آن را کارگران با ثباتیکارخانه با بحران و بی 95از زمستان 

کشیدند و برای مقابله با آن مبارزاتی را پیش گرفتند و تعویق حقوق خود بر دوش می

 ی طبقاتی کارگران به ارمغان آورده است.های فراوانی را برای مبارزهکه آموزه

کارگران در واکنشِ تهاجم به وضعیت زیست و کارشان دست به مقاومت و مبارزه زدند. 

ثباتی شرکت، به بانک، امام اقتصادی علیه حقوق معوقه و بیی ها با شروع مبارزهآن

ها در جمعه، استانداری و مجلس رجوع کردند. کارگران از این مواجهه دریافتند که آن

دهند و از این روی تنها راه را در اتحاد کارگران مقابلشان صف منسجمی را تشکیل می

 گروه ملی یافتند.

سازماندهی وجود داشت. آگاهی کارگران این کارخانه مانند برای پیشبرد مبارزه نیاز به  

ها در سطوح متفاوتی قرار داشت، اما همه از بد شدن وضعیت زیست خود تمام کارخانه

ناراضی بودند. کارگرانی که امکان بیشتری برای همراه کردن دیگران داشتند به عنوان 

دادند. در مقاطعی تصمیمات در  های گوناگون سازماندهی را انجامکارگران پیشرو الیه

کرد که از آن جمع شد اما شرایط ایجاب میکننده گرفته میجمع کارگران اعتصاب

د. مسئله نریزی و تصمیمات در مواقع ضروری انتخاب شونمایندگانی برای برنامه

اینجاست که این فرآیند تنها در مواقع اعتصاب ضرورت ندارد. در مواقعی که بحرانی 

د ندارد به علت عدم یکسانی تجربه و آگاهی تمام کارگران، وجود تشکلی هم وجو

ی دهد. چنین تشکلی اقتصادی را به کارگران میچون سندیکا قدرت پیشبرد مبارزههم

کند و پتانسیل درگیر های مبارزاتی کارگران را فراهم میامکان انباشت تجربه و آموزه

چه در شان را دارد. آناقتصادی و ارتقای آگاهیی ی کارگری با مبارزهکردن بدنه

 اکنون نیز به صورتی کارگران گروه ملی فوالد وجود داشت باید همهای دوسالهاعتصاب

متشکل و منظم در دستور کار کارگران پیشرو قرار بگیرد. وجود چنین نظم متشکلی 
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قابل، ن باشد. در مشاتواند سنگری برای حفظ استقالل طبقاتیدر کارگران است که می

هایی از حاکمیت در پی تشکیل شورای اسالمی کار در نوا با جناحبرخی از کارگران هم

گروه ملی بودند؛ نهادی غیر مستقل و مشورتی که قصد سرپوش گذاشتن بر تضاد 

داران را دارد. هرگونه نهاد مشورتی برای به اصطالح مشارکت کارگران کارگران و سرمایه

کارخانه در زمانی که تولید در کارخانه  به صورت عادی جریان دارد، چیزی در مدیریت 

جز همان شورای اسالمی کار نیست و نداشتن صفت اسالمی دلیلی بر استقالل طبقاتی 

  آن نیست.

در  96و  95های ی اقتصادی سالدهی مناسب کارگران در مبارزههای سازمانالیه

گسترش یافت، ناکافی بود. به کاربردن  97 سال ی کارگران در شرایطی که مبارزه

دهی، صندوق رسانی و سازمانابزارهایی شامل کانال تلگرامی به عنوان ارگان اطالع

ی اقتصادی کارگران، تجارب گرانقدری دهی در مبارزههای مخفی سازماناعتصاب و الیه

 است، به سطح دیگریی کارگران در سیی کارگر ایران است اما برای مداخلهبرای طبقه

ی هاها و تجربهاز سازماندهی نیاز است. سطح دیگری که با پیوند برقرار کردن مهارت

سال  153ی کارگر در جهانی طبقه -های تاریخیکارگیری ابزارهای نامبرده با آموزهبه

 آید.گذشته به وجود می

 یپیشرو در کارخانه ای است که کارگرانی طبقاتی، وظیفههای مبارزهپیوند با آموزه

توانند نقش خود را در ساختن گروه ملی  با در پیش گرفتن آن و گسترش آن می

ی داخلی و دارانههای سرمایههای جناحی کارگر مستقل از سیاستسیاست طبقه

تواند پیشبرد منافع کارگران یک خارجی ایفا کنند. حرکت در این مسیر است که می

 ی کارگر قرار دهد.با منافع تاریخی کل طبقهکارخانه را در پیوند 

ی دارانههای سرمایهسیاستبرداری بهره باعثهایی چنین آموزه نبودِ،  97در پاییز 

کردن مدیریت .  شعارهایی در دفاع از بومیی کارگران شداز مبارزهداخلی و خارجی 
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ی سازقد خصوصیکارفرمای فوالد و یا دست داشتن مافیای اصفهانی در گروه ملی، ن

سازی توانمند و سالم، مدافعانی در نمایندگان سیاسی فاسد و مافیایی و دفاع از خصوصی

داری داشت و از آن طریق در میان کارگران نیز پررنگ شده های داخلی سرمایهجناح

اقتصادی با اعتراضات  علیه وضعیتکارگران  یمبارزهبود. از طرف دیگر در هم تنیدن 

در نبود سیاست  ،43ها و هرگونه اعتراض طبقات مرفه به وضعیت موجودزاریاقتصادی با

اری غرب دهمسو با سرمایه که نیروهای اپوزوسیونِ بودی کارگر، سیاستی مستقل طبقه

 . کردندمیها تبلیغ در میان کارگران از طریق رسانه

ین آموزد در ای کارگر است که به ما میطبقهمستقل حرکت در مسیر ساختن سیاست 

ی خود را از طریق چارچوبی که نباید مبارزه ،شرایط برای در امان ماندن از انحراف

سانی راند به پیش ببریم و الزم است تنها به ابزارهای اطالعتدارک دیده ی غربیهارسانه

 های قدرتمند غربی،داری دولتهای سرمایهنهاد این منظور اکتفا کنیم. بهخودمان 

ای نئولیبرالیسم به ویژه بر پیشبرد سازی به عنوان ابزارِتوصیه به خصوصی سردمدارِ

هایی در به وجودآورنده و مقوم چنین سیاستچنین هم هااند. آنکشورهایی چون ایران

ها را در مبازرات ی آنضرورت جلوگیری از رخنه موضوع اینالمللی هستند. سطح بین

 دهد.مینشان  ی کارگر ایرانطبقه

رگر موجب تغییر لحن و ادبیات دولت ای کضات طبقهها اعتراهرچند در این سال

ها را به میان نتپه و فوالد آی کارگران هفتجریان مبارزهدر و داری ایران شده سرمایه

 به علت عدم وجود سیاست ،کارگران و دادن وعده برای راضی کردنشان کشانده است

 منجر به پیشروی طبقاتی کارگران نشده است. ی کارگر در مجموع مستقل طبقه
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به ابزاری در دست  هاشدن مبارزات کارگری در کارخانهتبدیل برای جلوگیری از 

ی عالوه بر نظم متشکل برای مبارزهی داخلی و خارجی، دارانههای سرمایهجناح

 ،ی روزمره در کارخانهمبارزهای از کارگران پیشرویی که فراتر از اقتصادی، وجود الیه

ت کنند ضرورو گسترش آن صرف می ی طبقاتیهای مبارزهزمانی را به فراگرفتن آموزه

 یهروسی کارگر از کمون پاریس تا انقالب اکتبر ی طبقههای برآمده از مبارزهآموزهدارد؛ 

تا  1038در شرکت نفت اعتصاب کارگران  ی کارگر ایران ازی طبقهمبارزهبرآمده از و 

 . 57انقالب در  کارگران یزهرمبا

 یتشکل منظم مبارزه ها به عنوان ستون فقراتِوجود کارگران پیشروی حامل این آموزه

 ی کارگر است.ی کارگران، عامل مهمی در ساختن سیاست مستقل طبقهی تودهروزمره

ال فع"اکنون جاری ی کارگر، بدون نقد الگوی همیابی درون طبقهاین سطح از سازمان

این الگوی جاری که با شناخته شدن رهبران پذیر نیست. امکان "کارگری شناخته شده

ه شان بی کارگری و پیوستنها و جدا شدنِ هرچه بیشترشان از بدنهکارگری در رسانه

حاد ها و تخریب اتراه است، بستری برای بروز سوء استفادههم  رنگارنگ اجتماعیفعالین 

از  "فعالین کارگری"ی کارگر است. درک این الگوی انحرافی است که خروج این طبقه

ارج از خ "فعالین کارگریِ"کند؛ کشور و یا حتی از بستر طبقاتی خود را قابل فهم می

د و اندارانه شدهرمایههای سیاسی سبستر طبقاتی که تبدیل به بلندگوی جریان

ی کارگران گروه ملی فوالد نیز موجود است.های آن در تاریخ مبارزهنمونه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




