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 مقدمه 
در جریان قیام   .  تا کنون بطور پیگیر ادامه داشته است       57جنـبش اعتصـابی کارگـران قهـرمان مجـتمع صنعتی فوالد اهواز از شهریور                

آنان که . کارگران فوالد از پیشگامان جنبش کارگری ایران بودند، جنبشی که بدون آن سرنگونی رژیم منفور پهلوی ممکن نمی شد    
 . وران قیام چون فوالد آبدیده گشتند پس از قیام نیز مبارزه سرسختانه ای را علیه دشمنان طبقاتیشان ادامه دادنددرک

همراه بود ولی در ) از قیام تا شهریور(ایـن مـبارزه گـرچه بـه تبعیـت از سـیمای کلـی جنـبش کارگـری ایـران با رکودی نسبی                    
ر این مدت اعتراضات موضعی و ناپایدار و نیز اعتصابات چندی از جمله د. مجمـوع شـعله هـای فـروزان آن هرگـز خـاموش نگشت             

 . اعتصاب ماشین سازی شکل گرفت

از اوایـل شـهریور که جنبش کارگری ایران سیر اعتالیی را آغاز کرده و حرکات خودپوی کارگری روبه گسترش نهاد، مبازه                
 . کارگران این مجتمع نیز وارد مرحله نوینی گشت

. مـان و خسـتگی ناپذیـر کارگـران صـنایع فـوالد اهواز را باید در رابطه با نقش انحصارات امپریالیستی بررسی کرد                       مـبارزه بـی ا    
 عملکـرد امپریالیسـتی این انحصارات درمجتمع فوالد اهواز بگونه ای است که می توان از آن بعنوان نمایشگاه بین المللی امپریالیست                     

ها کمپانی بزرگ و متوسط دیگر به        یمی چون تیسن، کروپ، پالمن، میتسوی، سوفرساید و ده        انحصارات امپریالیستی عظ  . هـا نام برد   
کمـک سـرمایه داران وابسـته داخلـی و حمایت بی چون وچرای دولت مدافع سرمایه داران، چپاول سازمان یافته و بی وقفه ای را پیش                    

 . می برند

قراری سیستم پلیسی و سرکوب مداوم کارگران ممکن می شد اکنون نیز با             ایـن استثمار بی شرمانه که در شرایط قبل از قیام با بر            
استثماری . و نیز با تکیه بر اعتماد و باور مذهبی توده های کارگر ادامه دارد             »  پاسدار سرمایه «بهـره گـیری از نهادهـا و ارگانهای نوین           

را قبل از هرچیز برطبقه کارگر ایران وارد می آورد، ایـن چنیـن آشـکار، در زمیـنه بحـران اقتصادی کنونی که فشار خردکننده خود            
 .  ناپذیر نموده است گسترش روز افزون مبارزات کارگری را اجتناب

بزرگتریــن )  ال، لورگــی، کــورف، سوفرســاید– وای -اچ(جــنوب   تهــران-هــای چهارگانــه فاســترویلر اعتصــاب در کارگــاه
 . ث از این واقعیات بود کارگر منبع3500پیمانکاری صنایع فوالد با بیش از 

 شهریور آغاز گشت که بالفاصله      25اولین جرقه این حرکت کارگری که می توان آن را تجلی اراده کارگران ایران دانست در                 
این حرکت که بدون شک نشانه رشد آگاهی طبقاتی کارگران و گسترش صفوف متحد آنان است . بـه طوفانـی سـترگ تـبدیل شد     

 . ده ای برای جنبش کارگری ایران می  باشددر برگیرنده نکات ارزن

باشد تا با   . جـزوه حاضـر بـه بررسـی چگونگـی، شـکل گـیری، تحـول و نـتایج این حرکت پرخروش کارگری اختصاص دارد                        
  .انعکاس این مبارزه تجربه مبارزاتی کارگران غنای بیشتری یابد
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 درباره شورا

 پس از قیام بهمن  ماه، انتخاباتی جهت تشکیل شورایی بمنظور رسیدگی به خواستهمـزمان بـا بازگشـت کارگـران به کارخانه        
این انتخابات بعلت عدم حضور اکثریت کارگران فنی و باسابقه در کارخانه از یک طرف و                . هـای فـوری کارگـران برگـزار گردید        

و این برای کارفرما    . قشری و سازشکار تمام شد    عدم ارتباط و پیوند ارگانیک کارگران پیشرو و آگاه از طرف دیگر، به سود عوامل                
 . بدین جهت کارفرما سعی نمود از انفجاری که در شرف وقوع بود جلوگیری بعمل آورد. زنگ خطری محسوب می شد

) جنوب تهران–شورای اسالمی زحتمکشان فاسترویلر     (کارفـرما زمانـی حاضـر بـه پذیـرش شـورای بظاهـر دمکراتـیک جدید                  
. ضدکارگری نمایندگان که ماهیت آن برای کارگران آشکار شده بود پرداختند          » کمیـته «ن یکـپارچه بـر علـیه        گـردید کـه کارگـرا     

) شورای اسالمی زحتمکشان  (گـرچه ایـن کـار عقـب نشـینی محسوب می شد، اما به سود کارفرما  بود تا عقب نشیند و در پشت سر                           
 . موضع گیرد

عقب ماندگی ذهنی کارگران از یکطرف، . ندگان قبلی نیز در آن شرکت کردند بزودی انتخابات شورای جدید فرارسید، و نمای      
 . امکان داد تا در راس شورای جدید قرار بگیرند) سازشکار سابق(و جو تبلیغات ضدکارگری جامعه از سوی دیگر، به نمایندگان 

کثرت . ب، لیبرال و منفعل شورا نمودند     از بـدو ورود ایـن نمایندگان به شورای مرکزی، آنها شروع به سازماندهی عوامل متعص               
 ، اسـتفاده از پوشـش هایـی چون دفاع از            نمایـندگان ناآگـاه و متعصـب، ارتـباط دیـرپای نمایـندگان سازشـکار بـا مدیریـت شـرکت                    

 تشکیالتی  -و اسـالم خواهـی همـراه با ریش و تسبیح از طرف دیگر، ضعف نمایندگان پیشرو و آگاه از جهت تجربی                     !! مستضـعفین 
باعث تحکیم موقعیت این خود ) داد دفعـات افشـاگری توسـط نمایـندگان آگـاه محـدود، پراکـنده، و محافظـه کارانه بوده است         تعـ (

ا را در دست گرفته و علی الظاهر خط مشی خود را در دریافت در خواستهای ورآنهـا عمـالً کنـترل شـ    . فروخـتگان در شـورا گـردید    
 . نه را عنوان نمودندکارگران از کارفرما و بکار انداختن کارخا

. درجـریان به اصطالح فعالیت جهت حصول به خواستهای کارگران ماهیت شورا برای کارگران هرچه بیشتر آشکار می گردید                  
. ایـن جریان طبیعتاً بین توده کارگران و شورای اسالمی که نمی توانست خود را با خواست کارگران منطبق کند، شکاف می انداخت              

ون شـورا و بروز آن از سوی نمایندگان آگاه منجر به موضع گیری آشکار نمایندگان جیره خوار روبروی توده                    صـف آرایـی هـای در      
تهدید کارگران و نمایندگان مبارزه     ) بنا به سفارش کارفرما و مقامات دولتی      (در کارخانه   » نیروی ویژه «سـازماندهی   . کارگـران شـد   

های پی درپی، به راه انداختن تبلیغات   از کارگران فعال و اخراج آنان با بهانه تراشی   های سیاه  در کارخانه و خارج از آن، تهیه لیست       
 دار ضدکمونیسـتی درکارخانـه، بـه راه انداختـن باندهـای سـیاه چمـاق بدسـت، مضروب کردن نمایندگان واقعی کارگران، به                         هدامـن 

رز، یورش شبانه به خانه کارگران و نمایندگانی که         کارخانـه کشـانیدن پاسـداران مسـلح، تعقیـب و دسـتگیری کارگـران آگاه و مبا                 
 همه و همه توسط نمایندگان خائن شورای مرکزی         …درکارخانه نداشتند و  ) به علت نفوذ توده ای آنها     (جرئـت دستگیر نمودن آنها      

یل شده بود، در    شـورا که دیگر عمالً به ابزاری جهت سرکوب کارگران و حفاظت از منافع کارفرمایان تبد               . تـدارک دیـده مـی شـد       
مورد خشم و غضب !)  کـه توسـط خـود شـورای مرکزی تدارک دیده شده بود      58-6-25در تجمـع روز یکشـنبه         ( اولیـن فرصـت     

بارها و » تصفیه نمایندگان مزدور  «و  » انحالل شورای مرکزی  «شعار  . و بدینسان تالشی شورا از اینجا آغاز گشت       . کارگـران واقـع شد    
های فراوان که شرح مبسوط آن درجزوه آمده         ان مورد تاکید قرار می گیرد و باالخره پس از درگیری          بارهـا از سـوی عمـوم کارگـر        

 .است، شورا در زیر فشار کارگران منحل و مقدمات تشکیل یک شورای جدید، فراهم می شود
  

 .طوفان آغاز می گردد
  مهر2 – دوشنبه 

ر مشخص نشان دهنده ماهیت ضدکارگری شورای اسالمی   شـهریور آغـاز شـد بطو       25جـرقه حرکـت اعـتراض آمـیزی کـه از            
این جرقه باالخره با آتش     .  خواسته برحق کارگران است    23جـنوب و سـهل انگـاری مسئولین امر به             تهـران  -زحمتکشـان فاسـترویلر   
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برانگیخته با عدم حضور پزشک در بهداری خشم فروخفته کارگران          . تبدیل شد » حریق«گرفتـن یکـی از کارگـران در حیـن کار به             
 :یکی از کارگران می گفت. شد

چرا بعد از شش ماه که از اعتراض ما می گذرد هنوز کوچکترین توجهی به این                . چـرا نـباید یـک آمـبوالنس در قسـمت باشد           «
 »مسئله نشده؟ چطور می شود بدون وسایل ایمنی کار کرد، اگر این کارگر بمیرد چه کسی مسئول است؟

کارگـران تصمیم گرفتند که دسته جمعی به سوی         .  کـه در محـل حادثـه بودنـد افـزوده مـی شـد               هـرلحظه بـه تعـداد کارگرانـی       
نجـا اجـتماع کنـند بعـد از حرکـت کارگران از قسمت های مختلف و تجمع در مقابل کارگزینی                     آکارگزینـی حرکـت نمـوده و در         

های خود   ئله و دادن پاسخ به سایر درخواست      و نمایندگان شورا برای رسیدگی به مس      ) جنوب رئیس تهران (خواسـتار آمدن طالقانی     
 . شدند

: یکی از کارگران به او گفت     : وال گرفتند ئ زیر س  رابه میان جمع آورده شد کارگران او      ) جنوب رئیس تهران (وقتی که طالقانی    
و » !چه عجب « فت  و کارگر با لحن تمسخرآمیزی گ     » خب بله  « :طالقانی گفت » خبر سوختن کارگر ما را شنیدید؟     » «خوب بفرمایید «

 :سپس رو به جمعیت کرد و گفت

کارگران » بـرادران کارگـر، مـن از شـما مـی پرسـم ایـن چـند ماهی که آقای طالقانی به اینجا آمده تا حال شما اورا دیده اید؟               «
طالقانی با  » و ندیده نوشرط می بندم تا حاال آفتابم ا      «ی با اشاره به جمال شسته رفته طالقانی گفت          رو سپس کارگ  » نه «:یکصـدا گفتـند   

که باید فرصت داد تا آمبوالنس از پروژه منحل شده   او می گفت.مشـاهده ایـن وضـع سـعی کـرد بهانـه بـیاورد و خـود را تبرئه کند                   
او سعی کرد موقعیت خود را تا حد یک کارمند ساده           . های شما رسیدگی خواهد شد     صـنایع فوالد برسد و انشاء اهللا به همه خواست         

 :های او چنین گفت  از کارگران در جواب حرفییک. ایین بیاورد تا از این طریق از خود سلب مسئولیت کندکارفرما پ

آیا بقال و میوه فروش هم به ما فرصت می دهد؟ اگر صاحب خانه کرایه اش یک . شـما از مـا مـی خواهـید که ما فرصت بدهیم        «
خواهد صبر داشته باشیم و ما به شما فرصت بدهیم باید به دکانداران و  میمـاه بـه تاخـیر بیفتد به ما فرصت می دهد؟ دولت اگر از ما             

شما که بر احتیاجات ضروری ما برای درمان زن و بچه مریض ما صد              . صاحب خانه ها هم بخشنامه صادر کند که به ما فرصت بدهند           
 »خواهید که بازهم صبر داشته باشیم؟تومن مساعده نمی دهید  و این خواست ما را غیرقانونی می دانید چگونه از ما می  

در همیـن موقـع یکـی از نمایـندگان شـورا بـه درخواسـت کارگران به میان جمع آمده و پیرامون مذاکره با هیئت نامبرده چنین         
 :گفت

. نا ندارم  فردا نتیجه را اعالم می کنند اما من هیچ امیدی به او            11بـا اینکه گفتند تا ساعت       . مـن االن از جلسـه مذاکـره مـی آیـم           «
گن تو  گن غیرقانونیه، یا می    گیم، یا می   هرچه ما می  . معلومـه کـه ایـن آقایان نمی خوان هیچ قدمی درجهت منافع کارگران بردارن              

سیاسـت این آقایان به این شکله که ما را همینطور بدون جواب نگه داشته و هی امروز و فردا کنن و بعد هم از طریق                          . قـرارداد نـیس   
. کردن اونا اگر منظوری غیراز این داشتن به خاطر خواسته  های جزیی شما امروز و فردا نمی                . یـن مـا تفرقه بیندازن     عمـل خودشـون ب    

 .. برادران کارگر، شما باید هوشیار باشید

 :کارگری فریاد زد

و یک شورای  منحل بشهما گفتیم باید شورا . کنن بـرادرا، راس مـیگه، نیروی ویژه و نماینده های ارتجاعی با اونا همکاری می             «
 های واقعی خودمونو انتخاب     ه ما می خواهیم نمایند    .ما نمایندگان کارفرمایی رو نمیخواهیم    . جدیـد بـا نظـر ما کارگران به وجود بیاد          

 ».کنیم

 :کارگر دیگری از میان جمع با صدای بلند گفت. کارگران با تحسین حرف او را تایید کرده و خواستار انتخابات مجدد شدند

 ».باید هوشیار باشیم. خوان میونمون تفرقه بندازن های نیروی ویژه نفوذ کرده و می دوستان کارگر، در بین ما جاسوس«

هرکس اینجا  «:و همان کارگر ادامه داد» .گن نیروی ویژه چون اسالمیه ساواک محسوب نمیشه   می «:کارگری با تمسخر گفت   
 اونا با سوء استفاده از نام اسالم دارن از    .کنن ش، خودشـو و خـانواده شـو اذیت می         ریـزن خونـه ا     حـرف بـزنه بـه بهانـه اخاللگـر مـی           

 ».کن منم که حاال دارم صحبت می کنم معلوم نیست بعد چکارم می. کنن کارفرمای زالوصفت دفاع می
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د کاری کرد شاه هم ش اگر با زور می. چه کسی گفته از حقت دفاع نکن. کنن غلط می «:یکـی از کارگران میانه سال فریاد زد      
 » .کرده بود

مـورد تهدید قرار گرفته بود به میان کارگران آمد و وضع خود را تشریح کرد و  » نـیروی ویـژه   «کارگـری کـه توسـط اوباشـان         
من به خاطر . بـرادرا، منو یه هفته پیش تهدید کردن که دست از کارهام بردارم و دیگه نگم نماینده ها طرفدار کارفرما هستند                 «:گفـت 

تونیم خودمون حقمونو بگیریم و احتیاج   ایستادم و از حقم دفاع کردم و گفتم ما کارگرا می          ) رئیس مجتمع (اینکه جلوی میرزاخانی    
هرسـاعت کمیـته تصـفیه و تزکـیه کـه مثل چماق کارفرما باالی سر کارگران مبارز گذاشته شده                 .بـه نمایـنده نداریـم، تهدیـد شـدم           

دگان شورای مرکزی که همه شما خوب میشناسیدش، خودسرانه و بدون مهر شورا برایم احضاریه            یکی از نماین   ».کـنه  احضـارم مـی   
 . اعتراض نسبت به این عمل در میان کارگران باال گرفت. فرستاده و سپس احضاریه را درآورده و به کارگران نشان داد
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یکی از نمایندگان   . ای قبل افشاگری و اعتراضات کارگران شروع شد       پـس از تجمـع کارگران در مقابل کارگزینی مانند روزه          
 :کارگران چنین آغاز کرد

دیروز در جلسه مذاکره گفته شد که تا   .  همانطور که اطالع دارید قرار است که امروز به خواسته ها پاسخ بگن             ،دوستان کارگر «
کنند که خواست ها رو  مه ما مطرحه اینکه آیا اونا سعی نمی  والی که حاال برای ه    ئامـا س  . سـاعت یـازده پاسـخ قطعـی داده مـی شـود            

گن که تا چهار خواسته اساسی ما یعنی اضافه حقوق، حق مسکن،  عائله مندی و حق         سـرودم بـریده پرداخـت کنـن؟ این آقایون می          
 پاسخ دادن به خواست کارگر؟ اونا من می پرسم آیا اینه. خواروبـار غیرقانونـیه و اونا همه اجازه ندارن از چهارچوب قانون فراتر برن      

این خصلت سرمایه  داره که برای کارگر هیچ حقی قائل . دونین چرا؟ چون خصلتشون اینه    می. گن اضافه حقوق ما قانونی نیست      می
اما . دونن  از قانونی که خودشون طرح ریزی کردن انو غیرقانونی می          ننیسـت و هروقـت کارگـر از حقـش دفاع کنه، با کمک گرفت              

شه که به    غـافل از ایـنکه ایـن قـانون بـه انـدازه پشیزی برای ام ارزش نداره، امروز دیگه چیزی برای ما کارگران قانون محسوب می                          
  …وسیله خود ما نوشته بشه

جلسـه کـه از  آغـاز سـخنرانی ایـن نماینده در سکوت فرورفته بود، با اشاره به این مسئله ناگهان شورید و کارگران با فریادهای          
آنچه که عمدتاً . سپس کارگران یکی یکی شروع به صحبت نمودند. تائیدآمـیز حمایـت بـیدریغ خـود را از ایـن امـر اعـالم نمودنـد                 

موضـوع بحـث جلسـه را تشـکیل مـی داد، افشـاگری ازنـیروی ویـژه و عناصـر خائـن شـورا نقش کارفرما در طرح ریزی توطئه های                                
نچه که به وضوح نظر همه کارگران را جلب نموده و اشتیاق            آاما  . ی کارگران بود  ضدکارگری وتاکید مداوم بر حقانیت خواست ها      

آنهـا را برمـی انگیخـت افشـاگری و محاکمه عناصر ضدکارگری بود که همواره به نحوی از انحاء سعی در سرکوب عناصر مبارز و                          
 اعتماد کارگران که در جلسه روز گذشته شورا و در ایـن میان یکی از نمایندگان واقعی و مورد     . تفـرقه در بیـن کارگـران را داشـتند         

 :هیئت دولت حضور داشته، به میان کارگران آمد و گفت

واقعیت اینه که بعضی ازنمایندگان شورای     . ولـی مسـائلی هسـت کـه نـباید ناگفته بماند           . بـرادران، مـن قصـد سـخنرانی نـدارم         «
دلیل من توافقنامه ای .اشتن روی خواسته های اصلی مارا دارندمرکـزی بـا منـتقل کـردن جلسه به پشت درهای بسته قصد سرپوش گذ         

اسـت کـه دیـروز نوشـته شـده و بعضـی ازنمایـندگان هم آن را امضاء نموده اند ولی من  که این توافقنامه رو یک توطئه می دانم انو                                 
اونا سعی کردن با    . وع برنامه ها دارم   مـن بارهـا چـوب این امضاها را خورده ام و آشنایی کاملی نسبت به ماهیت این ن                  . امضـاء نکـردم   

دادن خواسـته های جزئی نظیر پاک کردن منابع آب، تمیز کردن توالت ها، گذاشتن یک آمبوالنس جلوی کارگزینی و غیره ما را از      
 ».مسیر اصلی منحرف کنن

 های کارگران را غیرقانونی می      هسـرمایه داران همیشـه بـرای استثمار بیشتر کارگران و بردن سود بیشتر خواست              «:او اضـافه نمـود    
و اگر زمانی هم کارگران موفق شدند حقوقی را از چنگالشون بیرون بکشن، اونا این حقوق را وارونه جلوه داده و با گذاشتن                     . دونـن 

  »…گویند کمک هزینه مسکن نها میآ حق مسکن، م ما می گویی…ذارن کمک به جای حق، سرکارگر منت می
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. آنجـا کـه بـر واقعـیات قابل لمس وروزمره تکیه داشت، در روحیه کارگران تاثیر عمیق به جای گذاشت                سـخنرانی نمایـنده از      
دقـت بـی سـابقه کارگـران، توجه آنها نسبت به مسائلی که مطرح می شد نشانی از اشتیاق کارگران برای درک تضادها و توطئه ها و                  

رگران نستباً شکل یافته و مشخص گردیده بود، قطعنامه چهار ماده ای به              در این لحظه که خواسته های کا       .حـیله هـای کارفـرمایان بود      
 . شرح زیر از سوی کارگران خوانده شد

 .  تهرانجنوب-متن قطعنامه کارگران پیمانی شرکت فاسترویلر
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تقل و واقعی   ای مس ورای مرکزی فعلی و برگزاری انتخابات مجدد برای یک ش         ورما خواستار برکناری بعضی از اعضای ش       -1

 . هستیم

لین امر مواجه بوده وهای برحق و قانونی خود که تا کنون با بی توجهی مسئ   مـا  خواسـتار رسیدگی فوری به کلیه خواست          -2
هـای مـا کارگـران را غیرقانونـی خوانـده انـد، بوده و دیگر هیچگونه صبر و انتظاری به هیچ قدرت غیرمسئول                         و خواسـت  
 . نخواهیم داد

که کارگران ونمایندگان مبارزه و آگاه را تهدید، تعقیب و مضروب می سازند             » نیروی شیطانی ویژه  «الل  حانمـا خواسـتار      -3
 . هستیم

مـا در ایـنجا پیمان می بندیم که اتحاد فوالدین خود را تا رسیدن به خواسته های به حقمان از دست نداده و تا آخرین قطره                          -4
 .  و دیگر مسئولین پایداری خواهیم کردخون خود در مقابل توطئه های مزدوران کارفرما

آیا شما  « :وده و پرسید  مطالقانـی مزدور رئیس کارخانه که درهمین اثنا بواسطه فشار کارگران به جلسه آمد، رو به کارگران ن                 
و » …بله بله «دند  کارگران که انتظار چنین سوال توطئه آمیزی را نداشتند یکپارچه و شورانگیز فریاد ز             » بـا این قطعنامه موافق هستید؟     

و از آنجا که این توافقنامه با     .  معنایش اینست که شورا را قبول ندارید       دخوب حاال که شما این قطعنامه را قبول داری        «: طالقانـی گفت  
 » .تصویب شورا تعیین شده، بنابراین از نظر شما بی اعتبار است

لسه که به دو دستگی میان کارگران اعتراض می نمود چنین او با گفتن این جمالت سرش را پایین انداخته و سعی داشت از ج 
فقط تعدادی فرصت طلب با     . دنشتجمـع روزهـای گذشـته بـه زیـان مـا کارگران بوده و در مورد خواسته  ها هم حرفی گفته                        «:گفـت 

 ».استفاده از وضع پیش آمده شروع به تبلیغ علیه شورا و تبلیغ مکتب خودشان کرده اند

دیشب و دیروز نمایندگان کارفرما جلساتی با هم داشته اند تا تشکل ما را به هم بزنند و اعتصاب «:ی گفتیکـی از کارگران م    
را بـه نفـع شـرکت تمـام کنـند و بعد هم با چند خواسته جزیی ما موافقت بکنند و از  تصفیه نمایندگان فرمایشی شورا جلوگیری  به                               

 . عمل بیاورند

های آیت اهللا خمینی و طالقانی را در دست          تمثال، درحالی که       رهـبری نـیروی ویـژه       کارگـر بـه    500در ایـن هـنگام حـدود        
شورای اسالمی مورد تایید    «و  » .تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست        «:داشـنتد، بـه طـرف کارگزینـی آمـده و شعار می دادند             

در این میان   .  از قرآن و نهج البالغه آغاز شد       نجا جلسه با ذکر آیاتی    آدر. بـه راه افـتادند    » کـورف «سـپس بـه سـوی قسـمت         » .ماسـت 
حضـور نمایندگان وابسته به کارفرما و خودفروش به عنوان گردانندگان اصلی این نمایش به خوبی احساس می شد و هرچه از آغاز                       

ز و دفاع از منافع بردند که منظور از براه انداختن این نمایش حمله به کارگران مبار   جلسـه مـی گذاشـت کارگـران آرام آرام پـی می            
مزدوری که در کلیه جلسات کارگران نقشی جز تفرقه اندازی و سم پاشی . است!! کارفـرما و دعوت مجدد کارگران به مسیر انقالبی  

این دولت انقالبی   «:و سپس اضافه نمود   » و دشمن امام است   . هرکس از دولت انتقاد کند نوکر امپریالیسم      «:نداشـت بـاال رفـته و گفت       
های ضدونقیض این    ؟ و حرف  …البته درچهارچوب جهموری اسالمی   . ا  هـم از خواسـته  هایمـان دسـت نخواهیم کشید             نیسـت و مـ    

 .مزدور کارگران را بکلی گیج و متحیر نمود

مـا نمی دانیم قسم حضرت عباس را قبول کنیم و یا دم خروس را؟ آنچه که من می خواهم به آن                      « : یکـی از کارگـران گفـت      
طبیعی است که آنها بیشتراز  .  که که در بین ما کارگران کسانی هستند که سالها مبارزه کرده اند و به زندان رفته اند                  اشـاره کنم اینست   



۷ 

بنابراین برای اینکه . ما کارگران که صبح تا شب با پتک و چکش کار می کنیم مسلماً یا سوادمان زیاد نیست           . ما با مسائل آشنا هستند    
 س. م الزم است که چیزی یاد بگیریمبتوانیم از حقمان دفاع کنی

که اعتصاب را برای کارگران ممنوع می شمارد و برای          » الیحه نو «پـس یکـی از کارگـران بـا اشـاره به ماهیت ضدکارگری               
چه کسانی باعث اعتصاب و کم کاری می شوند؟ چرا کارگران اعتصاب            « :اعتصـابیون سه تا ده سال زندان در نظر گرفته است گفت           

؟ وقتـی بـه خواسـت کارگران بی توجهی می کنند، حقوقش را نمی دهند و هرگونه حرکت اعتراضی ما را توسط عده ای                    مـی کنـند،   
 . دست نشانده سرکوب می کنند طبیعی است که کارگر هم مجبور است با دست از کار کشیدن، حقوق خود را از کارفرما بگیرد
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رفرما ودست نشانده اش که ادامه اعتصاب کارگران را به زیان خود می دیدند، دست از                بـرای همـه کارگران روشن بود که کا        
و نمایندگان دست نشانده که با جلسات در روز جمعه توطئه شومی را علیه کارگران               » نیروی ویژه « عوامل   .توطـئه برنخواهـند داشت    

 صبح تعدادی از این     8:30 حدود ساعت    .ه اجراء درآوردند  تـدارک دیـده بودنـد، از همـان اولین ساعات بامداد روز شنبه توطئه را ب                
در همین  . هـای آیت اهللا خمینی و آیت اهللا طالقانی وفریب کارگران ساده لوح دست به راهپیمایی زدند                 محـل بـا حمـل کـردن تمـثال         

 تجمع کرده و به سخنرانی      »کورف«زمـان اعالمـیه ای بیـن کارگـران توزیـع گردید که از آنان دعوت می نمود تا در مقابل نمازخانه                       
نزدیک به صدوپنجاه نفر کارگر مقابل ) اعالمـیه بـا امضـای مشـکوک کارگران مسلمان وحدت طلب فاسترویلر بود       . (گـوش دهـند   

تعدادی از کارگران را دور خود جمع نموده و کارگری آمده  نه ) مسئول شورای مرکزی  (مصطفی پور   . کارگزینی جمع شده بودند   
در این میان . ایـن دسیسه های رسوا و بی آبرو عقب نشینی ننمودند، بلکه به افشاء و محکوم ساختن آن نیز دست زدند      تـنها در مقـابل      

جلسه را کارگری با صحبت پیرامون وحدت در عین محکوم ساختن توطئه دیروز شروع نمود که مورد تشویق شدید کارگران واقع                     
 . شد

. یـن امر بودکه دیگر هیچ توطئه ای از دید کارگران پوشیده نخواهد ماند             گذشـت همـه حاکـی از ا        آنچـه کـه در جلسـه مـی        
کارگران نشان می دادند که اتحاد واقعی خود را به دست آورده اند و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آن نیستند، درهمین رابطه                          

رعباس را قصد دارند به اینجا بفرستند و مارا        تن از کارگران فوالد بند     800دوسـتان کارگـر، حدود      « :یکـی از نمایـندگان مـی گفـت        
آنها از اتحاد و یکپارچگی ما . و یا اگر نتوانستند، اخراج نمایند. ی دیگر پراکنده کنند   اه بعـنوان جهـاد سـازندگی و کـار در شرکت          

رند با علم کردن جهاد اتحاد ما در این مدت پشت دشمنان ما را لرزانده ودرست به همین خاطر است که آنها سعی دا                 . هـراس دارنـد   
ها مبارزه به دست آورده ایم از هم بپاشند واال اگر غیر از این بود چرا همان هشتصدنفررا                   سـازندگی، اتحادی را که ما در ضمن سال        

 »کنند؟می ؟ چرا از دو میلیون کارگر بیکار استفاده نه انددابه جهاد سازندگی نفرست

اما . آقایان همه ما مسلمانیم«  : دفاعی و شرکاء تحریک شده بود بلند شد و گفتدر ایـن مـیان کارگـر ناآگاهـی که به وسیله        
گمشو، بنشین و   «حرفش را تمام نکرده بود که سیل فحش و ناسزا همراه با الفاظی نظیر                » …ایـن آقا که کمونیست است می خواهد       

یک شده بود بعد از آنکه با این حرکات مواجه او که برای دودستگی و تفرقه در میان کارگران تحر. برسـرش خراب شد » خفـه شـو   
برادران، همه ما کارگر و همه ما       «: بعد از آنکه جلسه آرام شد، کارگری بلند شد و گفت            . شـد ترسـان و مغمـوم سـرجایش نشسـت          

وق غصب ما در اینجا جمع شده ایم که از حق. اگـر هـم کسـی در بیـن مـا باشـد کـه مسـلمان نباشد به کسی مربوط نیست            . مسـلمانیم 
 . کاری هم به دین کسی نداریم. شده مان دفاع کنیم

پـس از قرائـت ایـن توافقـنامه کارگـران شـدیداً به آن اعتراض نموده و ضمن محکوم نمودن طالقانی ونماینده های سرسپرده                       
 اطالعیه ای از جانب     تشـنجی کـه بر اثر این عمل خائنانه در میان کارگران به وجودآمد، با پخش               . شـورا خواسـتار لغـو آن گـردیدند        

کارگران خشمگین و پرخروش دست به راهپیمایی زده و بطرف ساختمان           . اشـعری مزدور مبنا بر لغو تعطیل پنجشنبه ها دوچندان شد          
: های گره کرده خویش فریاد می زدند   آنهـا بـه صـورت صفی منظم و فشرده باتکان دادن مشت            . بـه راه افـتادند    ) سـه طـبقه   (مرکـزی   

» پنجشنبه ها تعطیل باید گردد، اشعری مزدور اخراج باید گردد«، » .شورای انقالبی ایجاد باید گردد  . نـابود بـاید گـردد     نـیروی ویـژه     «



۸ 

. هم از جانب کارگران خوانده شد» ما با هم متحد می شویم«و در ایـن راه پیمایـی سـرود      » مـرگ بـر سـرمایه دار، عـامل ارتجاعـی          «
 . خورده و چماق بدست سعی کردند این راهپیمایی را به هم بزنند ولی موفق نشدندمرتجعین با تحریک عده ای عناصر فریب
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بـه دنـبال ضـدانقالبی نامـیدن کارگران از سوی طالقانی خودفروش وبراه افتادن دسته ای از کارگران ناآگاه به رهبری عوامل                    
هنوز هم به خواستهای برحقشان دست نیافته بودند، برای چندمین بار      ، کارگران که   اورنـیروی ویـژه و نمایـندگان دسـت نشـانده شـ            

که از طراحان   «.  باباعلی « و »اسدپور« ،»دفاعی«درمقـابل کارگزینـی اجـتماع نمـوده و ضمن محکوم کردن خائنین شناخته شده چون                 
آنچه که در این روز     . خ قطعی شدند  اصـلی ایـن توطئه برادرکشانه بودند خواستار حضور مجدد طالقانی، محاکمه وی و دریافت پاس               

مسائلی که به جرات می توان گفت نقشی موثر و . از همـان آغـاز جلسه به وضوح دیده می شد، تشکل وسازمان یافتگی کارگران بود     
تعییـن کنـنده در جهـت رشـد و انسجام یافتگی صفوف متحد کارگران داشته است و درست به همین دلیل بود که کارگران علیرغم                          

 آقا اصالً معلوم   این  به مبارزاتشان ادامه دادند و می گفتند       اق کشی و تهدید و ارعابی که دیروز به راه افتاده بود با عزمی راسخ تر               چم
 ».نیست طرفدار کیست؟ آنطور که معلوم است می خواهد هم از دیگ بخورد هم از ته دیگ
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به برای پایمال ساختن حقوق کارگران و ایجاد زمینه تفرقه و جدایی در صفوف              بـه دنـبال راهپیمایـی کذایـی کـه در روز شن            
هـای بازیچه دست کارفرما به راه افتاد و همچنین به خاطر رفتن پنج تن از نمایندگان به سرپرستی    متشـکل آنهـا از جانـب عروسـک        

 . تراضات خشمگین کارگران باال رفتمزدور به تهران که بهانه آن ظاهراً مذاکره با مقامات دولتی بود، اع» دفاعی«

 چـه کسـانی آن قطعنامه کذایی و         ه بودنـد و   کارگـران مـی خواسـتند بدانـند چـه کسـانی راهپیمایـی دیـروز را بـه راه انداخـت                     
ضـدکارگری را طرح و تکثیر نموده و چه کسانی به نمایندگان خودفروش که طی چند روز گذشته از جانب همه کارگران خلع ید                        

 . ، اجازه رفتن به تهران و مذاکره در مورد کارگران را داده بودندشده بودند

اگـر ایـن آقایـان مـی گویـند و ریگـی بـه کفششـان نیسـت چـرا بـا این همه اعتراض ما از شورا کنار                              « : کارگـری مـی گفـت     
ی افتد که اگر واقعاً حسابی در  راستش آدم به فکر م .روند اما مگر از رو می    . نمـی کشـند؟ ما صدبار گفتیم آقایان شما را نمی خواهیم           

 »کار نباشد و سهمی به این آقایان نرسد، چطور ممکن است که آنها اینطور به شورا و مقامشان چسبیده اند؟

اعـتراض کارگـران نسبت به این توطئه های کارفرما بدان منجر شد که برای چندمین بار نمایندگان برکنار شده و شورا منحله                       
 مـی گفتـند نتـیجه مذاکراتی را که این نمایندگان کارفرمایی و ضدکارگری برای ما بیاورند از حاال تکلیفش            کارگـران . اعـالم شـود   

آنهـا می گفتند تنها مذاکره ای قابل قبول است که یکطرف آن را نماینده واقعی                . روشـن اسـت و مـا بهـیچ وجـه آن را قـبول نداریـم                
 در پشـت درهـای بسـته اتخـاذ می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست با                   کارگـران تشـکیل دهـد و تصـمیماتی کـه در غیراینصـورت             

گسـترده تـر شـدن دامنه اعتراضات مسئله تعطیل مجدد پنجشنبه ها و ایجاد هشت ساعت کار در روز دوباره مطرح گردید و کارگران           
 . فتاپایان ی» پنجشبنه تعطیل باید گردد«روی آن شروع به بحث نمودند و باالخره جلسه با شعار 
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کارگـران تصـمیم مـی گـیرند کـه روز پـنج شنبه علیرغم صدور بخشنامه دولت و تاکید مقامات مجتمع، از آمدن به کارخانه                       
های مختلف کارگران پیرامون این موضوع با یکدیگر صحبت کرده و اخبار سایر کارخانه هایی را که         در قسمت . خـودداری نمایـند   

کارگران با تاکید بر این شعار، در ک صحیح خود          . تـن به سرکار در روز پنج شنبه امتناع کرده بودند نقل می نمودند             کارگـران از رف   
ل خونین اگام های اولیه ای برای شکوفایی معنوی و جسمی و رهایی نهایی طبقه کارگر از چنگ «را از تعطـیل پنجشنبه ها نشان دادند و          

 .مودندسرمایه داران زالو صفت را آغاز ن

 »تکامل معنوی« تقلیل ساعات کار به دست آوردن فرصت بیشتری برای  -



۹ 

 .تقلیل ساعات کار یعنی رسیدگی به وضع زن و فرزندان و افراد تحت تکفل -

 . تقلیل ساعات کار یعنی به دست آورد فرصتی برای شکوفایی تن و جان  -

 .سرمایه داران و حامیان آنهاتقلیل ساعات کار یعنی آمادگی برای مبارزات آتی برعلیه  -
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در یک  )  کارگر 600های وابسته به مجمع فوالد با حدود         یکی از شرکت  ( روز کارگـران ماشـین سازی پارس         صـبح ایـن   

 و سپس   » ال – وای   –اچ  «ابتدا کارگران   . رژه باشـکوه، از میان کارگاههای فاسترویلر به سوی ساختمان مرکزی مجتمع عبور کردند             
به صفوف کارگران ماشین سازی پیوسته      »  پنجشنبه تعطیله  -هشت ساعت کار  «تها با شعار     کارمندان کارگزینی و کارگران سایر قسم     

برای کاهش شدت خشم کارگران از دفتر کار خود         » رئیس مجتمع «میرزا خانی   . و سـاختمان مرکزی را در محاصره خود درآوردند        
خود داشت و آنچنان ظاهر مظلومانه ای به خود گرفته بود که گویی برادر مهربانی است که از استثمار       بـیرون آمـده و سـعی در تبرئه          

دهید، استاندار،  نزدیک به نه ماه است که شما به ما فقط وعده می« : واالت خود گرفتندئکارگران اورا زیر رگبار س! تـو رنـج می برد     
 اند،  آنوقت شما می گویید ما در زمان سازندگی هستیم و به         هما رسیدگی نکرد   های   هکمیـته کـار، هـیچ کـس از مسـئولین بـه خواسـت              

 ».صالح مملکت نیست که کارگران خواسته هایشان را مطرح کنند

شما می گویید رسیدگی به خواست های ما از توانایی دولت خارجه، مگر            « :یکـی از کارگران رو به میرزاخانی چنین گفت        
 شما حتی ناچیزترین    … گوییم چهل و هشت ساعت در هفته را کار می کنیم، اما پنجشنبه را تعطیل کنید                مـا چـه خواسـته ایـم، مـا می          

 ».خواسته هایی راکه برای آن قیام کردیم و شهید دادیم زیر پا گذاشتید

امه ایست که   بخشن. درموردپنجشنبه ها من هیچگونه اختیاری ندارم      « :میرزاخانـی زبونانه در جواب کارگران اظهار نمود که          
دولت منتخب امامه و . از طـرف دولـت و شـورای انقـالب صـادر شـده و مـا هـم مانـند سـایر کارخانجـات موظف به تبعیت از آنیم                

اگر  « :یکی از کارگران در جواب گفت       » !صادر بشود، الزم االجراست   ! هردسـتوری که از سوی امام در این شرایط حساس انقالبی          
د، مـا مـی گوییم پنجشنبه ها باید تعطیل بشود و همه ی ما می دانیم که دولت به رای مردم و تابع ملت                         نظـر مـا کارگـران اهمیـت دار        

و تا انجا که هم اطالع دارند، کارگران سراسر ایران خواستار تعطیل پنجشنبه ها هستند و دولت که بخواست خدا دولت ملی          (!) اسـت 
س یکی از نمایندگان شورای کارگران ماشین سازی بنا به خواست کارگران سپ» !!اسـت نمـی توانـد مخالف رای اکثریت مردم باشد     

  …تاریخچه مبارزات و رئوس خواسته های کارگران را مطرح نمود و به 

 هـزار تـن از کارگـران در حـال راهپیمایـی بـه سـوی ساختمان مرکزی بودند یکی از                   2در ایـن روز هنگامـی کـه بـیش از            
 کـه قـبل از اقـدام کارگـران بـه راهپیمایـی در جمـع آنها به فاشگری پرداخته بود توسط یکی از                         ) حسـن بابـادی   (نمایـندگان شـورا     

وی هنگامی موردحمله   . با چماق از پشت سر، مورد حمله قرار گرفته و از ناحیه سربشدت مجروح می شود               » نـیروی ویـژه   «مـزدوران   
وردن ضربه قصد فرار می کند که توسط آ پس از فرودضارب مزدود . قـرار گرفـت کـه بـا تعـدادی از کارگـران مشغول صحبت بود               

مبوالنس آراهپیمایان پس از اطالع از  واقعه همگی به سوی بهداری کارخانه هجوم برده و                . کارگـران خشـمگین دسـتگیر مـی شود        
وی ساختمان زده، سراسیمه به س کارگران خشمگین و هیجان. بدرقه نمودند » مـرگ بـر ارتجـاع     «را بـا شـعار      » حسـن بابـادی   «حـامل   

میرزاخانی اعدام باید   » «.اشعری ساواکی اعدام باید گردد    « :آنهـا بـا تمـام کیـنه طبقاتیشـان فـریاد می زدند             . مرکـزی هجـوم آوردنـد     
میرزاخانی به  (میرزاخانـی و مهندسـین مـزدوری که مورد نفرت کارگران بودند، قبل از رسیدن کارگران هریک به بهانه ای                     » .گـردد 

کارگران در حین افشاگری دائماً از طریق تلفن درجریان         . محل کار خود را ترک کرده بودند      !)  قسـمت سوفرسـاید    بهانـه بـازدید از    
حاضر به پذیرفتن نماینده کارگران ) بنا به سفارش کمیته شهر( هیچ یک از بیمارستان های شهر    . سـالمتی نمایـنده مضروبشـان بودند      

کمونیست ) نماینده(گفته بود که او     ) کریم فاطمی (از دکترهای بیمارستان کورش     یکی  . کـه در حالـت اغمـاء بسـر مـی بـرد نبودند             
 !است و چون به مخالفت با فرمان امام مبنی بر لغو تعطیل پنجشنبه ها برخاسته است، کارگران اورا زده اند



۱۰ 

 از بستری کردنش خودداری     اما. سر او را بخیه نمودند    ) که همراه نماینده شان بودند    (باالخـره زیـر فشار اعتراض کارگران        
 . ورزیدند

 شـهر بـرای بـردن مهـاجم ساختمان کارگزینی را به محاصره خود               ازاعزامـی   ) مسـلح (بعـداز ظهـر همـان روز پاسـدارهای          
 افشای ماهیت مزدوران     به » دادگاه همینجا  –اعتراف همین جا    «کارگـران نسبت به بردن مهاجم اعتراض نموده و با شعار            . درآوردنـد 

 کارگران به طرف کارگاههای خود به راه افتادند و با          12 پس از آن در ساعت       .ندا و توطئه های آنان برعلیه کارگران پرداخت       کارفـرم 
 محوطه جلو   …و» .شورای انقالبی ایجاد بایدگردد   » «.نـیروی ویـژه مـنحل بـاید گردد        » «پنجشـنبه هـا تعطـیل بـاید گـردد         «شـعارهای   

 . ساختمان مرکزی را ترک کردند

نجـا کـه کارگـران مـتحد و متشـکل باشـند و دسـت به مبازه بزنند و قاطعانه آن را ادامه دهند و در مقابل فشار نیروهای                              آ« 
از » .مـزدور و مرتجع تسلیم نشوند، هرآنچه را که بخواهند، فتح خواهند کرد و هر نیروی ظالمی راکه نیروی کار به استثمار میکشاند             

ه کارگـران و زحمتکشـان نمی تواند به آن اندازه تجارب سیاسی بیاموزد که حرکت متحد و                  هـیچ چـیزی بـ     . پـای در خواهـند آورد     
کارگران می بینند که اعتصاب و خواسته های برحق آنها توسط مزدوران جیره خوار رژیم، وارونه جلوه داده می    . یکپارچه خود آنان  

 دولتی که ادعای حمایت از منافع مستضعفان دارد، چگونه ازمنافع           معرفی می  کنند، می بینند     » دشمنان مملکت «شـود و آنها را بمثابه       
چگونه آنها را به خاطر مطرح نمودن خواسته هایشان مورد          !!  می بینند که دولت ملی اشان      .سـرمایه داران غارتگـر حراسـت مـی نماید         

های دروغین و   به آنها قول مساعدتتهدیـد و تعقیـب قـرار مـی دهـند، مـی بینـند کـه چگونـه ارگانهـای دولتی و سایر وزارتخانه ها                       
های خود هرگاه که با عنصر آگاهی تماس حاصل کنند، هزاران مطلب             کارگران و زحمتکشان درطی حرکت    . ریاکارانـه مـی دهند    

اعتصاب به کارگران می آموزد بفهمند که قدرت کارفرمایان         «. مهـم و بسـیار مهـم دیگـر خواهـند آموخـت و تجـربه خواهـند کرد                  
بـه آنها می آموزد که فقط در باره کارفرمایان خودشان و یا کارگران همکار خودشان فکر                 . رگـران درچـه نهفـته اسـت       وقـدرت کا  

 ) در باره اعتصاب–لنین (» .نکنند، بلکه تمام کارفرمایان، تمام طبقه سرمایه دار و تمام طبقه کارگر را در نظر بگیرند
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باالخره با پافشاری کارگران، پاسداران و      . لنـی وی و معرفـی محرکیـن اصـلی واقعـه شدند             خواسـتار محاکمـه ع     کارگـران 

چند تن از کارگران شروع به بازجویی از وی         . ناچـار شـدند، مهـاجم را بـه مـیان کارگران بیاورند            ) جـنوب  رئـیس تهـران   (طالقانـی   
رگران را غیرمنطقی می خواند و کارگران را به عدم          فرمانده پاسداران که حرکت کا    . نمودنـد، امـا مهـاجم حاضـر بـه اعـتراف نـبود             

با مشاهده » !اسلحه درکارگاه محکوم است« : دخالـت دعـوت مـی نمـود، بـا اعتراض آنها مواجه شد و کارگران یکپارچه فریاد زدند           
مت کارگران مواجه   وخامـت اوضـاع پاسـداران،  مهـاجم را سـوار اتومبیل خود کرده و قصد خروج از کارخانه را داشتند که با مقاو                        

ازهاری جالد در دوره حکومت نظامی اش، با آنکه کارخانه ما را با تانک و توپ محاصره کرد، ولی            «کارگران می گفتند که     . شدند
هـا را بـه کارخانه نداشت، حاال شما با چه حکمی سالح بر دوش گرفته و به ما کارگران امر و نهی می                         جرئـت وارد نمـودن ارتشـی      

کارگران که انتظار این عمل را نداشتند، در        . ال گرفتـن اعتراضات کارگران، پاسداران شروع به تیراندازی هوایی نمودند           بـا بـا    .کنـید 
با ادامه تیراندازی از سوی پاسداران، کارگران سینه های خود را در برابر           . اطـراف اتومبـیل حلقـه زده و مـانع از حرکـت آن گردیدند              

در این جا فرمانده پاسداران به راننده اش دستور می دهد که با   » !اگر جرئت دارید بزنید   ! بزنید« : ندپاسـداران گشـوده و فـریاد مـی زد         
زیر گرفته می شود و شدیداً آسیب می بیند، با این عمل شعله خشم              ) باقر چرومی (یکی از کارگران    . اتومبیل از روی کارگران بگذرد    

 . کارگران دوچندان می شود

ف درب کارخانه عقب    رل کـه سراسـیمه تـیراندازی می کردند از اطراف ساختمان کارگزینی به ط              پاسـداران درهمـان حـا     
! چند تن از آنان نیز که هنوز دیوانه وار تیراندازی می کردند، کتک مفصلی از کارگران نوش جان کردند                  . نشـینی کـرده و گریختـند      

 داشتند، با آمدن افراد کمیته و سپردن تعهد نسبت به تحویل باالخـره کارگـران که قصد تحصن تا روشن شدن نتیجه قطعی جریان را         
 بعدازظهر ترک گفتند و ادامه اعتراض       3:30مهـاجم بـه مقامـات ذیصالح و با شرط محاکمه عادالنه  وعلنی وی، کارخانه را ساعت                   
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تاریخ سرمایه، تاریخ   « که   کارگـران در ایـن رونـد یکبار دیگر تجربه کردند          . نسـبت بـه مسـئله فـوق را بـه روز بعـد موکـول کـردند                 
و دریافتند که سرمایه دار به هیچ چیز نمی اندیشد مگر حفظ سلطه غارتگرانه خود             » .زورگویی و غارتگری، خونریزی و رذالت است      

و هـر نـیروی سرکوبگری دیگری را به میل خود، به خدمت امیال کثیف خود به                 » !سـپاه مدافـع سـرمایه       «برکارگـران و در ایـن راه،        
 . ت فرا می خواندخدم
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ن نماینده مضروب کارگران با سرباندپیچی شده به میا   . در ایـن روز کارگران مجدداً درمقابل کارگزینی اجتماع می نمایند          
شده پس از افشاگری پیرامون توطئه تدارک دیده        . کارگـران بـا هلهـه پرشوری از نماینده خود استقبال نمودند           . کارگـران مـی آیـد     

کارفـرما و مقامات مسئول شهر در روز قبل، نماینده کارگران نسبت به ضارب خود گذشت کرده و در ضمن سخنان خود، کارفرما                       
ت توطئه ای راکه از     مادر این هنگام در گوشه و کنار، افراد نیروی ویژه، مقد          . و مقامات مجتمع فوالد را مقصرین اصلی معرفی نمود        

 . ی جالد تدارک دیده شده بود، فراهم می چیدندسوی سپاه پاسداران و مدن

کارگـران پیشرو و مبارز که از این جریان مطلع شدند، برای جلوگیری از اجرای هرگونه توطئه که منجر به درگیری دربین       
نده درآخـر، متن نامه  ای که از سوی نمای . کارگـران شـود، موقـتاً خواسـتار مـتوقف شـدن جلسـه و مـتفرق گشـتن کارگـران شـدند                   

مضـروب، خطاب به کارگران مبنی بر تبرئه ضارب خود و مقصر دانستن مسئولین شرکت دراجرای توطئه روز قبل، دربین کارگران                     
ما و افراد ناآگاه و فریب رکارگران در کوران مبارزات خود، در می یابند که دشمنان اصلی آنها عمال دون پایه کارف             . توزیـع گـردید   

یی هستند که حداقل حقوق طبیعی آنها را به رسمیت نمی شناسد، آنهایی هستند که برای مقاصد سوداطلبانه خورده نیستند، بلکه آنها
و آزمـندانه خود ارتش، ژاندارمری، کمیته ها و سپاه پاسداران و سایر ارگانهای دولتی و نیمه دولتی را برعلیه کارگران و زحمتکشان                       

برخالف «نند، اعتصاب کارگران به درخواست دستمزدهای عقب مانده اشان، عملی           بسـیج مـی کنـند، کسانی هستند که وانمود می ک           
 . است» تمدن بشری«و مغایر با » قانون
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از سـوی نمایـندگان فرمایشـی شـورا و عمـال نـیروی ویـژه درکارخانه و توسط مالمنبرهای مساجد و دروغپردازان مرتجع                        
و غـیرو در بیـن کارگـران، بـه راه می افتد که اولین نتیجه اش     » !دمکراتـی «، » خـرابکار « عـده ای   درشـهر، شـایعاتی مبنـی بـر حضـور         

 . بود» عضویت در حزب دمکرات«دستگیری یکی از کارگران به اتهام موهوم 

 و از   »اخاللگر«،  »توطئه گر «برچسـب زدن بـه کارگران حق طلب، دستگیر نمودن و به زندان انداختن آنها به اتهامات واهی                   
ایـن قبـیل از آغـاز زمـام داری حاکمیـت فعلـی ادامه داشته و همین امر به کارگران و زحمتکشان میهنمان آموخته است که آنچه در                             

و غیره آمده است، فی الواقع چیزی نیست مگر حق طلبی آن            » اخاللگر«و  » خرابکار«فرهـنگ دولتمردان کنونی از آن تحت عناوین         
دولت سرمایه داران   . در برابر سلطه جویی ها و زورگویی های سرمایه داران و حامیان آنان سر می افرازند               کارگـران و زحمتکشـانی که       

همـواره بـا وارونـه جلـوه دادن و اقعیت اعتصابات کارگران، کوشش می کند که با ردیف کردن صفاتی که فقط و فقط زیبنده پیکر       
ونـی جلوه داده و خود را از شر واقعیت مبارزات اجتناب ناپذیر طبقاتی              کـریه خـود اوسـت، خواسـته هـای بـرحق کارگـران را غیرقان               

کارگران و زحمتکشان   . کارگـران خالصـی بخشـد، غـافل از ایـنکه واقعـیات سرسـختند و نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت                       
 سرمایه داران و دولت حامی آنها را های بیشرمانه بایسـتی یـاد بگـیرند کـه چگونه با آگاهی طبقاتی و مبارزات یکپارچه خود، دروغ         

 . افشاء و رسوا نمایند
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اکثریـت کارگـران علـیرغم صدور بخشنامه های جوراجور و تهدید آمیز مبنی بر سرکار آمدن کارگران در روز پنجشنبه،                     

 به کارخانه آمده بودند، به تحریک       که) عقـب مـانده تریـن آنها      (کمـتر از یـک چهـارم کارگـران          . در ایـن روز بـه سـرکار نـیامدند         
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ابتدا یکی ازنمایندگان شورا با استفاده از       . نمایندگان جیرۀ  خوار شورا و عمال نیروی ویژه، مقابل ساختمان مرکزی اجتماع می نمایند              
م خود  به تحریک کارگران می پردازد و ضمن سخنان مسمو        ) دور دیدن چشم کارگران پیشرو و آگاه      (فرصـت طالیـی پـیش آمـده         

زیرا کمونیستها قصدشان این است که به مقدسات عالیه ما لطمه           .  تکلیفشان را با کمونیستها روشن کنند       مـی گویـد که باید مسلمانان      
به میان کارگران آمده، اما این بار نه با         ) رئیس مجتمع (با مشاهده چنین وضعی میرزاخانی مزدور       ! بزنند و این کارخانه را تعطیل کنند      

این مزدور ضمن تایید . ظلومانـه بلکـه مانـند کسـی کـه انگـار قند توی دلش آب کرده باشند، فاخرانه آغاز به سخن نمود              ظاهـری م  
چنیـن اظهـار نمـود کـه به زودی اوضاع را آرام خواهد کرد و ضدانقالبیون را از تیغ تصفیه خواهد                      ! سـخنان نمایـنده جـیره خـوارش       

البته طبق نقشه قبلی از     (شـان آمـده بودند، نهایت تشکر را کرد و سپس از همه کارگران               او از کارگرانـی کـه بـه سرکارهای        ! گذرانـد 
خواست که به شهر رفته و در تظاهرات عزای         )  ذیالیی و اکبری خودفروش    -طـرف نمایـندگان مـزدور شـورا را بـه رهـبری دفاعـی              

حانیون ابتدا دست به یک راهپیمایی زده و سپس در        ؟ در شهر کارگران همراه با سپاه پاسداران، بازاریها و رو          !عمومـی شـرکت کنند    
و درآخر قطعنامه ای را که به فرمان . حسـینه اعظـم بـه تبلـیغات مسـمومی علـیه اعتصـاب کارگران و نمایندگان مبارز شورا پرداختند              

 . مدنی جالد تنظیم شده بود، برعلیه کارگران و منافع طبقاتی آنان قرائت نمودند

ر این نکته برای کارگران روشن شد که استاندار، سپاه پاسداران و پارسانمایان مرتجع در مقام مدافع                 و بدینسـان یکـبار دیگ     
حاکمیت . کارفـرمایان و سرمایه داران دزد و مفتخور عمل می کنند و در مکیدن شیره ی جان کارگران مستقیم یا غیرمستقیم سهیم اند                      

برعلیه کارگران ) بنام عبدالوند(سخنرانی شخص فاسد و مرتجعی ) استبخـوان سـاواک بـوده     (» دشـمن مملکـت   «کـه کارگـران را      
اعتصـابی و دموکـرات خوانـدن کارگـران دسـتگیره شده، قطعنامه ای را که سراسر تهمت و افترا نسبت به کارگران و تهدید آنان به                           

اظهار نمود که شورا    ) اینده کارگران درظاهر نم (یکی از نوکران کارفرما     . کرد  هـای برحقشـان بـود، قرائت       ه  چشـم پوشـی از خواسـت      
؟ به تهران اعزام داشته و قرار شده است که  !به منظور رسیدگی به خواسته های کارگران      ) به رهبری دفاعی  ( چندتـن از نمایـندگان را       

مهلت دهد وی همچنین افزود که قرار است شورا دو هفته !! از هـیچ اقدامـی جهت رسیدگی به خواسته های کارگران کوتاهی نکنند            
او همچنین اضافه کرد که البته در صورت بی توجهی          . تـا دولـت و کارفرما ظرف این مدت به خواسته های کارگران رسیدگی کنند              

) یعنی دست به تحصن خواهیم زد!! (بـه خواسته های برحق کارگران، نمایندگان شورا دست به کار شده و انقالبی عمل خواهند کرد  
 . ان خواستند که به سرکارهایشان بازگردند و دو هفته به کارفرما مهلت بدهندو با این وعده از کارگر
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در همین رابطه لیست    . سـه تـن دیگـر از کارگران از سوی دادستان انقالب اسالمی خوزستان جلب و روانه زندان می شوند                   
 –توطئه جدید کارفرما و همدستان واال مقامش نظیر مدنی جالد   با این   . بلـند باالیـی از کارگـران پیشـرو و آگـاه نـیز تهـیه مـی شود                  

دادستانی با استفاده از نیروی ویژه و جاسوسان جیره خوار خود که برای شکار کارگران مبارز به کارخانه فرستاده شده اند از یکطرف     
 از طرف دیگر با راه انداختن تبلیغات و) هرکارگری خودر ا در معرض دستگیر شدن می دید( بـا مـورد تهدیـد قـرار دادن کارگـران           

مسموم دامنه دار برعلیه اعتصاب و دعوت کارگران به صبر و انتظار تا نتیجه بازگشت نمایندگان شورا از تهران، جو حاکم بر کارخانه                       
رصه مبارزه دور سازد،    ایـن اقدام همانگونه که می توانست کارگران پیشرو و مبارزه را غافلگیر و از ع               . را بـه نفـع خـود تغیـیر دادنـد          

می داند با ایجاد    ) درعیـن حـال نشـانه عجـز کارفرما و عمال نیروی ویژه و شکست نمایشات دشمن سرمایه داران وابسته به امپریالیزم                       
جـناح بـندیهای مخـتلف در صـفوف کارگـران بـه خیابان کشاندن آنان از یک طرف سعی در افتراق و ایجاد شکاف بین جناحهای                           

 و از یکطـرف دیگـر مـی کوشد با تحریک کارگران ناآگاه و رو در رو قراردادن آنان با کارگران مبارز و حق طلب،                          مخـتلف دارد  
 . سلطه  ی خود را پردوام تر سازد
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 های خود را زدند، با دردست گرفتن تمثال        بـاند نمایـندگان مـزدور شورا و ایادی نیروی ویژه بعد ازاینکه کارگران کارت              
در » . منافق نابود است   اسالم پیروز است،  «و  » شورای اسالمی مورد تایید ماست    «های آیت اهللا خمینی و آیت اهللا طالقانی و با شعارهای            

 . سطح کارگاهها دست به راه پیمایی زدند

ین هنگام نیز   در ا . در منزل یکی از مزدوران شورا تدارک دیده شده بود         )  مهر 20جمعه  (مقدمـات راهپیمایـی در روز قـبل         
 نفر می رسید، نسبت به راهپیمایی که        200دسـته  ای از کارگـران کـه مقـابل کارگزینـی اجـتماع نموده بودند و تعدادشان به کمتر از                       

توسـط شورای مرکزی و عمال نیروی ویژه برعلیه اعتصاب کارگران به راه افتاده بود، اعتراض کرده و از شرکت در آن خود داری                        
بـه یاداوری است بگوییم که کارگران مزبور را عمدتاً کارگران آگاه و فعالی تشکیل می دادند که در صورت پیوستن                     الزم  . نمودنـد 

. بـه راهپـیمایان کـه هرلحظه به صفوفشان افزوده می شد، می  توانستند به آسانی مهار حرکت را از دست عوامل کارفرما خارج سازند               
باعـث گردید که عالوه بر پیوستن سایر کارگران به دسته راهپیمایان، شعارها نیز لحظه به    عمـل ماجـراجویانه و جدایـی طلـبانه آنـان            

ه چنانکه اکثر کارگران می گفتند که اجتماع مقابل کارگزینی را کمونیستها راه انداخت            . لحظـه مـرتجعانه تـر و تحریک کننده ترگردد         
 چند آیه و سطوری از ناجتماع کرده و پس از خواند» کورف«قسمت راهپـیمایان پـس از عبور از مقابل کارگزینی درنمازخانه    . انـد 

ضدکارگری » مخبرین«شخصی به نام مجاهد که در رژیم شاه خائن یکی از        (توسـط یکـی از افـراد سـاواک کورف           « نهـج الـبالغه   «
سته ای نشان می داد که که       این اقدامات به نحو برج    . و دست به راهپیمایی زدند    ) شـورا دربرابـر مـوج سـربلند اعتصاب کارگران بود          

دم در حمایت از منافع سرمایه داران دست برنخواهند داشت و در مبارزات طبقاتی صف خود             ، یک  دولـت و ارگانهای وابسته به آن      
 . را در مقابل کارگران فشرده تر خواهند ساخت

ه که از پیش معلوم بود، سوغاتی       بازگشت نمایندگان شورا همانگون   . بدینسـان مـوج اعتصـاب کارگران موقتاً فروکش کرد         
 !: کارفرما پسندانه به ارمغان آورد

 .  خواسته کارگران، جز یکی دو مورد آنهم بصورت ناقص و دم بریده هیچکدام قانونی و برحق شناخته نشد27از  -

کم کردن حقوق   (امکانـپذیر نـبوده و بـا تعدیـل حقوقی           ! اضـافه دسـتمزد کارگـران بـه دلـیل ضـعف مالـی دولـت                -
 ! مشکل اضافه دستمزد حل شدنی خواهد بود) رگرانی که نسبت به سایرین سطح دستمزدشان کمی بیشتر باشدکا

 !پنجشنبه کاری یک وظیفه ملی و دینی است -

 . آری این چنین بود آن سوغاتی که نمایندگان شورای اسالمی از سفر سخت و دشوار خود به ارمغان آوردند
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و اکه در بیمارستان بستری بود، همراه با دو تن دیگر از کارگران که به عیادت آ               ) حسن آبادی (روب کارگران   نمایـنده مض  

پس از بازجویی یکی از کارگران را آزاد کرده، اما نماینده و            . آمـده بودنـد، توسط سپاه پاسداران دستگیر و به زندان برده می شوند             
 تن می رسند، آری این چنین      7داشـت نگه می دارند، و بدین ترتیب بازداشت شدگان به             باز  در را) خـیراهللا حسـنوند   ( کارگـر دیگـر     

ارگانهای رسمی و نیمه رسمی زیر فرمان دولت        . اسـت کـه کارگران در هرروز از اعتصاب خود، نکته های جدیدتری را در می یابند                
 بازهم  نشان دهند، » خیرخواه«ند و هرچند خود را       سرخاب و سفیدآبی که زینت داده شو       هـر سـرمایه داری بـا هـر آب و رنگـی و بـا               

نمـی توانـند ماهیـت خـود را پـنهان دارنـد و هرچند که اطمینان دهند که دولت و قوانین در فکر کارگرانند، عمل مستقیمشان برعلیه                            
 . کارگران، هر فریبی را نابود خواهد ساخت
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و » کارگر زندانی آزاد باید گردد    «با شعارهای   » لورکی«و کارگران   »  ال - وای -اچ« تن از کارگران قسمت      200نزدیک به   
اما فقط تعداد کمی از کارگران به آنان ملحق  . در سـطح کارگاههـا دسـت بـه راه پیمایی می زنند            » نـیروی ویـژه مـنحل بـاید گـردد         «

 سوی کارگران آگاه و پیشرو مانع از پیوستن         تـرس ناشـی از شناسـایی و دسـتگیری از یکطـرف و عـدم تبلیغ دامنه دار از                   . مـی شـوند   
 نفر 300کارگران که حدوداً      )  آبان 1(این وضعیت تا سه شنبه ادامه پیدا می کند در این روز             . کارگـران بـه جمـع راه پیمایان می شد         
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ی از کارگران زندانی    مادر یک . بودند در مقابل کارگزینی اجتماع کرده و خواستار آزادی رفقای زندانی خود می شوند             ) سیصـدنفر (
میرزا خانی نیز که در جمع کارگران حضور داشت ، با           . کـه بـه کارخانه آمده بود، به میان کارگران آمده،  شروع به صحبت می کند                

سپس با اظهار این مطلب که کوچکترین دخالتی در امر دستگیری کارگران نداشته، ! چهـره ای ظاهـراً نگـران اظهـار تاسـف می نمود       
ب کارگـران و مـادر کارگـر اسـیر را داشـت کـه با سخنان افشاگرانه کارگران، نقش او و باند نیروی ویژه که در خدمت                            قصـد فریـ   

سـپس کارگران از میرزاخانی خواستند که به دادستانی مراجعه نموده و هرچه زودتر موجبات          . کارفـرما عمـل مـی نمـود، بـرمال شـد           
ان تهدیـد کـردند کـه درصـورت بی توجهی به این خواسته خود دست به تحصن     کارگـر . آزادی کارگـران دربـند را فـراهم  سـازد        

در همین رابطه نیز کارگران     .  تن از کارگران راهی دادستانی شدند      3میرزاخانی که تحت فشار قرار گرفته بود، همراه با          . خواهـند زد  
 . قطعنامه ای صادر نمودند که آزادی فوری زندانیان درآن تاکید شده بود
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ما « : روی پارچه ای این شعار باالی سر کارگران به چشم می خورد. کارگـران مجـدداً مقـابل کارگزینـی اجتماع می نمایند       
یکی از کارگران که روز قبل به نمایندگی از طرف کارگران با            » خواسـتار آزادی بـدون قـید و شـرط همکـاران زندانی خود هستیم              

مدتهاست که پرده ها کنار « : او ضمن سخنان خود چنین گفت    .  نموده بود، برای کارگران صحبت می نمود       نماینده دادستان مالقات  
آقای  دادستان همکاران . رفـته و مـا دیگر به خوبی می توانیم چهره ها و ماهیت دوستان و دشمنان خود را از یکدیگر تشخیص بدهیم             

 اند که مدارکی برعلیه کارگران و نماینده زندانی ما دارند اما معلوم            هنها گفت خوانده است، آ  ! ما را ضدانقالبی و عضو حزب دمکرات      
از ( نیسـت چرا این مدارک را منتشر نمی کنند تا ما هم از جرم آنها با خبر شویم؟ معلوم است وقتی افرادی از قماش مهندس اشعری                          

ز مقامشـان باالتر می رود، باید هم کارگران و          عـوض تصـفیه شـدن، مـورد اطمیـنان واقـع مـی شـود و هـر رو                   ) سـاواکیهای مجـتمع   
 »…نمایندگان مبارز ما را به زندان بیندازند

یکی از مزدوران نیروی ویژه که ضمناً با (در همیـن هـنگام تعـدادی از کارگـران نااگـاه بـه رهبری شخصی به نام عبدالوند           
را می دادند، به محوطه کارگزینی نزدیک » ی اعدام باید گرددکارگر زندان«درحالیکه شعار ) کمیـته های شهر اهواز نیز دررابطه است    

عـبدالوند مزدور در حالیکه در یک بلندگوی دستی سینه می خراشید، با نزدیک شدن به محل تجمع کارگران شروع به دادن               . شـدند 
ی احتمالی، همراه با کارگـران نـیز بـا مشـاهده چنیـن وضعی برای جلوگیری از هرگونه درگیر           . نمـود » مـرگ بـر کمونیسـت     «شـعار   

به کار گرفتن این تاکتیک     . پرداختند» مرگ بر کمونیست  « به دادن شعار     عبدالوند و کارگران تحریک شده ای که همراه وی بودند،         
از سوی کارگران پیشرو و اگاه موجب شد که نقشه شوم عمال کارفرما خنثی شده و سپس دو دسته کارگران در حالیکه بهم پیوسته                        

بعد از این حرکت بجا، ! پرداخته و عبدالوند مزدور را نقره داغ کردند  » کارگز زندانی آزاد باید گردد    «کصـدا بـه دادن شعار       بودنـد، ی  
زده و دستگیری ) نظیر عبدالوند(  پیرامون توطئه های نفاق افکنانه کارفرما و عوامل مزدور آن    ییها کارگـران دسـت بـه افشـا ء گـری          

 . ساختندکارگران زندانی را محکوم  

ایـن حرکـت که از هوشیاری و درک دقیق و سنجیده کارگران حکایت داشت، یک بار دیگر نشان دادکه کارگران آگاه                      
هـرگاه بـیگانه از شـرایط مـادی و ذهنیت توده های عقب مانده و میانه  کارگران عمل نمایند، نخواهند توانست این قبیل کارگران را                        

 . می دهند، به صفوف خود جذب نمایندکه نیروی مادی عظیمی را تشکیل 

 در یک کالم، کارگران را به    .های بس بزرگی را به همراه دارند       عملکـردهای بـی رویه و غیراصولی درچنین مواقعی زیان         
زیرا بدون توجه به عملکردهای گوناگون و اتخاذ تاکتیکهای متفاوت در برخورد            . ورطـه ماجراجویـی و چپ روی خواهند انداخت        

یل مخـتلف نمـی تـوان بـا جلـب و نفـوذ تـوده کارگـران میانـی و عقـب مانده، عنصر آگاهی را در میان آنها برده و حرکات                       بـا مسـا   
 .خودانگیخته آنها را ارتقا بخشید
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 . اکثریت کارگران به سرکار نیامدند
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 9درطول هفته تا تاریخ     » نیروی ویژه نابود باید گردد    » «.ید گردد کارگرزندانـی آزاد با   «راهپیمایـی کارگـران بـا شـعارهای         

.  تن از کارگران نمود    4آبـان همچـنان ادامه داشت و فشار ناشی از آن،  باند میرزا خانی و مدنی و دادستانی را مجبور به آزاد ساختن                         
مانکار مجتمع اجاره ای شروع به صحبت  ایـن عقـب نشـینی از یکسـو بـه دلـیل جلوگـیری از گسـترش دامنه اعتصاب به شرکتهای پی                      

 !می نمایند که منجر به فرار وزیر از آمفی تئاتر می شود
 

 طوفان به آرامش می گراید
  آبان 13 و 12شنبه و یکشنبه  

 .کارخانه آرام است و هیچ حرکتی صورت نمی گیرد
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عدم .  تن از رفقای زندانی بود2 محور اعتراض، آزاد ساختن .مایندتعـداد اندکـی از کارگران، مقابل کارگزینی تجمع می ن     

 ماشین سازی که -مانا(هماهنگـی بیـن کارگـران آگـاه و مـبارز در سطح کارگاهها و فقدان مبلغین آگاه و با تجربه و از سوی دیگر          
 تجمع در مقابل دادستانی و راهپیمایی و از طرف دیگر منصرف نمودن کارگران از تهدیدشان مبنی بر) خود نیز وضع آرامی نداشتند    

 . در شهر بود
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در ایـن روز اطالعـیه ای مبنـی بـر آمـدن آقـای احمدزاده وزیر صنایع و معادن به مجتمع و سخنرانی ایشان در روز پنجشنبه                

انتخاب چنین روزی برای سخنرانی     . دبمـنظور رسـیدگی به دردها و مشکالت کارگران تعدادی اندک توزیع می گرد             !) عـید قـربان   (
زیرا اکثریت کارگران، از آنجا که ساکن اهواز     . آقـای وزیـر در عـید قـربان، اشـتباهی نـبوده و حتـی خیلـی هم بجا انتخاب می شود                      

 به کار های صدتا یک غاز او   نیسـتند و به شهرستانهای خود می روند مسلماً حاضر نیستند چنین روزی را با دیدن آقای وزیر و حرف                   
 !خود تلخ کنند
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 2 نفـر که اغلب راننده های مینی بوس های شرکت بودند، اجتماع می نمایند، بعد از                  300 الـی    200در آمفـی تـئاتر مجـتمع        
واسته ها در   مطرح کردن خ  «: ایشان در سخنان عمیقاً انقالبیشان چنین فرمودند      . سـاعت و نـیم تاخیر سروکله آقای وزیر پیدا می شود           

در ست است که شما بودید که انقالب کردید و شما بودید که شاه را سرنگون                .. . مـرحله کنونـی انقـالب، کـار ضـدانقالبیون است          
سـاختید، امـا امـروز هـم این شمایید که باید انقالب را حفظ کنید و تنها راهش هم این است که بیشتر کار کنید و کمتر توقع داشته                              

 ». …باشید

فرمایـند کـه کارگرانی که خواسته های برحقشان را مطرح می کنند ضدانقالبند و تاکید                  وزیـر بـا وقاحـت تمـام مـی          آقـای 
مـی کنـند کـه کارگـران انقـالب کـرده انـد اما حاضر نیست بگوید که چرا کارگران دست به انقالب زدند؟ زیرا نفع ایشان و دولت             

 سپس یکی از کارگران و بعد از آن نماینده رانندگان مینی بوس .  به میان نیاید   در ایـن اسـت کـه از هدف انقالب سخنی          ! انقالبیشـان 
 دلسـردی کارگـران عقـب مـانده و میانـی نسـبت بـه ادامه اعتصاب و شکل گیری این ذهنیت در میان کارگران، که                            کارخانـه،  هـای 

 که جمعشان   -با این حال آنان   . آنان نپیوندند اعتصـاب نیـتجه نخواهد داد، به آنجا منجر می شود که توده های کارگر به جمع اندک                   
 تصمیم به تحصن می گیرند، که با مخالفت کارگران پیشرو و بی تفاوتی اکثریت عظیم کارگران مواجه           - نفـر می رسید    100بـه زیـر     
 . این عکس العمل آنان را از تصمیم چپ روانه خود باز می دارد. می شوند
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تجمع کرده و خواستار مالقات با !  تن از کارگران زندانی مقابل دادگاه انقالب   2ران همراه با خانواده های      تعدادی از کارگ  
!  دادستان از مالقات با آنان طفره رفته و پیام می فرستد که پرونده کارگران اسیر بسیار پیچیده وخطرناک است                  . دادسـتان مـی شـوند     

  !ان مواجه می شود، می گوید که بنا به دالیلی نمی تواند اسرار این پرونده را فاش سازدوقتی با اصرار کارگران و خانواده زندانی
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 تن از کارگران مقابل کارگزینی تجمع کرده و به افشاگری برعلیه دادستانی وعوامل وابسته               200مجدداً تعدادی نزدیک به     

 . کارگران و بازداشت کارگران و نمایندگان است، می پردازندبه آن در کارخانه که کارشان زدن تهمت و افترا به 

» کارگر زندانی آزاد باید گردد«کارگران سپس دست به یک راه پیمایی تا جلوی ساختمان مرکزی می زنند و با شعارهای     
 . خواستار آزادی رفقای خود می شوند
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اما اعتراض در شرکت ساختمانی مانا به علت        .  خفته ای به خود می گیرد      مـوج حـرکات از ایـن تـاریخ به بعد، شکل آرام و             
 .  اقتصادی کارگران باال می گیرد–عدم رسیدگی به خواسته های صنفی 

نمایندگان آگاه و مبارزی که در شورای فاستر ویلر عضویت داشتند، شورا را ترک گفته و چند تن از آنان کتباً مبادرت به                
 داشتند، نیز از    – به دلیل حضور چند نماینده واقعی اشان         –باقیمانده اعتمادی که کارگران نسبت به شورا        . مایندنوشـتن اسـتعفا مـی ن      

ها که شایسته ترفیع مقام بودند، به دلیل شرکت فعال در اعتصابات و اعتراضات از                درهمیـن مـدت چندتـن از فورمـن        . بیـن مـی رود    
مسئولین ضدکارگری با بی شرمی تمام اعالن می دارند که بدون سپردن تعهدی مبنی              . سـوی کارفرما با ترفیع آنان مخالفت می شود        

 . بر عدم شرکت در هرگونه اعتصاب، تحصن، راهپیمایی و اجتماعات، ترفیع مقام آنان غیر ممکن است

کسال و نیم   نزدیک به ی  ( ال نسبت به پایین بودن حقوق        – وای   –در اوایـل آذرماه کارگران صنف جوشکار در قسمت اچ           
مسئولین قول می   . دست از کار می کشند و در ساختمان کارگزینی تجمع می  نمایند            ) اسـت کـه از اضافه حقوق کارگران می گذرد         

 سطح کارگاهها و اعتراض کارگران شرکت مانا بعلت تاخیر در پرداخت            دربا انتشار این خبر     . دهند که به وضع آنان رسیدگی کنند      
 18در تاریخ . ذرماه که زمان طبیعی پرداخت حقوق بود، زمزمه ها و آنگاه اعتراضات پی در پی باال می گیرد    آ 12حقـوق در دوشنبه     

حقوق «ی  اکارگران درحالی که شعاره   . آذر ایـن اعتراضـات گسـترده در شـرکت مانـا بـه یـک راهپیمایـی با شکوه تبدیل می شود                      
می دادند با   » کارگر ایرانی، مبارز واقعی علیه امپریالیزم     «و  » بـاید گـردد   سـرمایه دار وابسـته اخـراج        »  «.کارگـر پرداخـت بـاید گـردد       

 یکصدا و پرتوان یلرعبور نموده و در برابر دیدگان کارگران فاستر و»  ال– وای –اچ «و »« کورف«صـفوف فشرده خود از قسمتهای       
 . شعارهای خود را فریاد می زدند

به !) و بـه قـول کارگـران حـق السکوت    ( تومـان بعـنوان مـزایا    2500ایـن روز کـه مصـادف بـا پرداخـت مبلغـی در حـدود            
 اعتصاب مانا همچنان ادامه داشت و درآخرین 20 و 19روزهای  .  به او ج خود رساند     ویلرسـوپروایزرها بـود، اعتراضـات را در فاستر        

 . روز به پیروزی کارگران منجر گشت
 

 دژ تسخیرناپذیر طبقه کارگر می رزمد
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در ) هزار تومان می رسید   25 تا   20حدود  » یک پی « مـاه    9کـه مجموعـاً بـا       ( تومـان بـه سـوپروایزرها        2500پرداخـت مـبلغ     
شـرایطی انجـام مـی شـد کـه اضـافه حقـوق حقـه کارگـران بـیش از یکسـال و نیم به تعویق افتاده و هرگونه دادخواهی کارگران با                                 

 . مواجه می گردید» ! مالی دولت موقتضعف«و » !صبر انقالبی«بهانه هایی از قبیل 

کارگران یکی پس از دیگری به      . در ایـن روز محوطـه بـاز جلـوی کارگزینـی چـون همیشـه رزمگـاه کارگـران فاستر شد                     
زادی همکاران در بند آادعای شورای اسالمی و » !تعدیل حقوقی«سـخنرانی درزمیـنه هـای ماهیت شورا و پایان عمر خیانت بارش و           
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با پایان وقت کار، کارگران تصمیم      . که بیش از دو ماه بود درزندان بسر می بردند، پرداختند          ) بادی و خیر اهللا حسنوند    حسـن با  (خـود   
 .می گیرند که ادامه تجمعشان را در شنبه دنبال نموده و این بار تا رسیدن به خواسته هاشان از پای ننشینند
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این عمل تنها به ! یان کشیده شده، به بهانه بارانی بودن هوا کارخانه را تعطیل اعالم نمودند       اعضاء شورا که پای کثیفشان به م      
قبالً باران بدتر از این داشتیم اما هیچ    «: کارگران می گفتند  . دلـیل تـرس از تصـمیم کارگـران مبنـی بر ادامه اعتصاب در این روز بود                 

 »!کس بخاطر باران کارخانه را تعطیل نکرده بود
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در سـاعت هشـت و نـیم کارگـران، کارگزینـی را بـه محاصـره خود در می آورند  و ضمن اعتراض به عدم پاسخگویی به                        

 ماه از عمر شورا، طبق اساسنامه 6با گذشت (درخواسـتهای خـود، شروع به تهیه مقدمات برای انجام انتخابات جدید شورا می نمایند         
 )ر بودتجدید انتخابات اجتناب ناپذی

بـر سـر صنفی بودن یا کارگاهی بودن نمایندگان شورا صحبتهای مفصلی بین کارگران در می گیرد، اما همگی معتقدند در                      
که ) باقر چرومی (یکی از کارگران    . های کارگران دامن می گسترد     در خواست . شورا باید کارگران مبارز و باتجربه ای راه پیدا کنند         

 :او می گفت. ن اورا زیر گرفته بود، به میان کارگران آمد و وضعیت خود را برای کارگران شرح داد مهر اتومبیل پاسدارا16در 

حاال دو ماه است . مـن بی گناه توسط ماشین پاسداران زیر گرفته شدم و از ناحیه کمر و لگن خاصره شکستگی پیدا کردم              «
بت و کنترل شدید پاسداران قرار داشتم و بعد از اینکه مرخص تا زمانی که در بیمارستان بودم تحت مراق      . کـه کمـر من معیوب است      
آنها حتی خانه گلی مرا درهفتگل      . هرجا میرم مثل سایه دنبالم هستن     . خانـه ام را تحـت مراقبت قرار دادن        . شـدم بـاز مـرا ول نکـردن        

 »!تحت کنترل گرفت، آخر مگر من چکار کردم؟ کسی نیست جواب منو بده

کارگران از خود می پرسیدند چرا چنین است؟        .  برانگیخته شدن احساسات شدید کارگران شد      درد دل این کارگر موجب    
  ، مدام تحت کنترل باشد؟چرا باید کارگری که از حقش دفاع کرده و ناحق مضروب شده

او . دشرکت به میان کارگران آمد و شروع به صحبت نمو         » تایم آفیس «در همین اثناء نماینده ای ازطرف کارمندان قسمت         
حتی کمتر از دستمزد کارگران ساده و کمک صنعتگرهاست گفت که » تایم آفیس«با ذکر این موضوع که سطح دستمزد کارمندان 

مـا تاکـنون چـندبار خواسـته هایمـان را بـا مسـئولین شـرکت و بـا شـورا و دیگـر مقامـات ذیصـالح در مـیان نهادیم اما هیچ کدام به                                     
ماینده کارمندان ضمن پشتیبانی از خواسته های برحق کارگران و برای رسیدگی به خواسته های               ن. خواسـته هـای مـا توجهـی ننمودند        

و سپس قطعنامه ای را درهمین      . حقـه اشـان اظهـار نمـود کـه از امـروز دست به اعتصاب زده و از زدن کارت خودداری خواهند کرد                       
 . رابطه ، قرائت نمود

ل تازه ای برای کارگران و نیز راسخ تر شدن عزم آنان برای انحالل قطعی  ظهر با روشن شدن مسای     12ایـن جلسه در ساعت      
 . شورای فرمایشی و تشکیل شورای واقعی پایان گرفت
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 اتفاقات وحوادث روزهای گذشته بودند، به سوی        هصـبح کارگـران دسـته بـه دسـته، در حالـیکه مشـغول گفـتگو راجـع بـ                    
کارت کارگران را که بمنزله حضور کارگران درکارخانه است نزده بود و » تـایم آفـیس  «واحـد   حبـا آنکـه صـب   . مدنـد آکارگزینـی   

کارگـران درچنیـن روزی بـرای خارج شدن از کارخانه هیچ مانعی را دربرابر خود نداشتند، با این وجود اکثریت قاطع آنان درمقابل      
 :یکی از کارگران گفت.  را آغاز نمودندکارگزینی حضور یافتند کارگران خودبخود بدورهم جمع شده و بحث

باید تصمیم بگیریم که امروز     . اما حرف دیگر بس است    . زدیم و عمل نکردیم    بـرادران کارگـر، تاامروز مافقط حرف می       «
به  درهمین رابطه یکی از کارگران.  تومـان به سوپروایزورها درگرفت 2500و سـپس بحـث پـیرامون پرداخـت       » .کـار را تمـام کنـیم      
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گذرد،  کارگرانی هستند که در این  برادران کارگر، االن یکسال و نیم است که از پرداخت اضافه حقوق ما می             « : پرداخـت صـحبت   
 15کنن، اما شورا با همدستی کارفرما  به سوپروایزورها که حقوقشان  کمتر از                هـزار تومـان کـار مـی       2شـرکت بادسـتمزد کمـتر از        

 »!تمزد رد کردن، البد این همون تعدیل حقوقیه که نمایندگان شورا ادعایش راداشتن؟ تومان اضافه دس2500هزارتومان نیست، 

 :که به سخنانش گوش فرادهند سپس یکی دیگراز کارگران به میان آمده واز رفقای خود خواست

ان را از چنگ    های ما پیرامون مسائل متفرقه گذشته برای آنکه بتوانیم خواسته  های خودم             برادران، دراین چند روز،حرف   « 
. البته شورای واقعی نه فرمایشی و آلت دست کارفرما        .باید شورا داشته باشیم   .کارفـرما بـیرون  بکشـیم، بـاید تشـکیالت داشـته باشـیم              

 وقتی. های صالحی را بعنوان هیئت موسس انتخاب کنیم تا به نوشتن اساسنامه شورا بپردازند   بنابرایـن حـاال بـاید از بیـن خودمان آدم          
بدین ترتیب شورای فرمایشی . سـنامه شورا تنظیم و تهیه شد، بایددر  جمع ما کارگرها خوانده بشود تا به تصویب نهایی برسد            کـه اسا  

ما باید شورای اصلی و واقعی خودمان را از طریق انتخاب کارگاهی و نه صنفی ایجاد                . و شـورای جدیـد برسـرکار میاد        قبلـی مـنحل   
کردند، عده ای در حال توطئه  چینی بوده و  احساس می صدیق کردند دراین میان کارگران صـدا ت   کارگـران یـک   » موافقـید؟ .کنـیم 

قصـد دارنـد،  نظـم جلسـه را  بهـم بزنـند و دربین کارگران درگیری ایجادکنند، از کارگران خواستند که هرکس به کارگاهش رفته                     
به قصد تفرقه افکنی در میان کارگران       » کورف«ی قسمت   از فورمن ها  یکی  دراین میان   . ونمایـندگان موردعالقـه اش را انتخاب کند       

نماینده غیرمسلمان نباید تو شورا پا      .نماینده هایی که انتخاب می شوند، باید حتماً مسلمان باشند         « : شـروع بـه سمپاشی نموده و گفت         
کسی . خواهیم حقمون را بگیریم    یما کارگریم وم  . ما همه مسلمونیم  « : کارگری درجواب او گفت   » !شورا باید اسالمی باشه   .بگذارد

ما اینجا باکسی جنگ عقیده نداریم و اگر قراره ریش وتسبیح مالک باشه که              . نماینده ماست که از حقوق ما دفاع کنه و باش بایسته          
 »!اعضاء شورای قبلی همشون داشتند و خودشان را هم مسلمان جا می زدند

دراین روز کاندیدهای بعضی از     . های مربوطه رفتند   خود به سوی قسمت   و پـس از آن کارگران برای انتخاب نماینده های           
 .اما مزدوران شورای سابق و ایادی  کارفرما،  هنوز از دسیسه چینی های خود دست برنمی داشتند. قسمت ها تعیین شدند

  
 58 آذر 27سه شنبه 

. ایندگان با یکدیگر بحث می کردند     هـای خـود جمع شده  و بر سرچگونگی انتخاب نم            روز در قسـمت    کارگـران در ایـن    
بـه دلیل سمپاشی نمایندگان شورای قبلی برسرصنفی بودن یا کارگاهی           »  ال – وای   –اچ  «و  » کـورف «هـا نظـیر      دربعضـی از قسـمت    

بعضی از کارگران نیز معقتد بودند که       . بـودن نمایـندگان، نزاعـی درگرفـت کـه بـا هوشیاری کارگران پیشرو منجر به درگیری نشد                  
در . خابات به روز بعد موکول گردد زیرا که نزدیک به یک سوم کارگران کارخانه را ترک کرده و به خانه های خود رفته بودند     انـت 

همیـن اثـناء توسـط دفاعـی مـزدور و چند تن از نمایندگان شورای قبلی خبر آورده شد که نماینده دادستان در مقابل کارگزینی می                           
شورای واقعی  «و  » .شورای فرمایشی منحل باید گردد    «: کارگران درحالی که شعار می دادند     . دخواهـد بـرای کارگـران سخنرانی کن       

کارگران که چشم انتظار ظهرو جناب نماینده دادستان درمیان خودبودند،       . روبـروی کارگزینـی تجمـع نمودنـد       » .ایجـاد بـاید گـردد     
در ابتدا آیاتی چند از سوی . یستاده بودند، مشاهده کردندناگهـان بـر بـام کارگزینـی مـردی را بـا چـند تفنگچـی که گرداگرد وی ا               

ای بنی اسرائیل   «صـلواتی فرستاده شد و مجدداُ آیه از قرآن درباره قوم بنی اسراییل قرائت شد که                 . گـردید  نمایـنده دادسـتان قرائـت     
نماینده دادستان   » …دی را بدانید و     ما به شما آزادی دادیم و شما را رها ساختیم، پس قدر این آزا             ) کـه بعـداً گفـت ای کارگـران        (

هایی بودید در    شما کارگران، عروسک  « : که  ! سخن راند و فرمود   » قناعت«و  » انتظار«و  » آشـتی «پـس از آن از ثمـرات و محسـنات           
 که کارگران شروع به زمزمه نموده و او که بسرعت متوجه بی ربط گویی و سفاهت خود                 » …دسـت شـاه و کارتـر که ما آمدیم و            

 کارفرما  صحبت  » معرکه گیر «وقتی که این     » …معذرت می خواهم، همه عروسک بودیم، منهم بودم و        «: ستپاچه گفت دشـده بود،    
 . درکارخانه پیش برد» کمونیست«و » عناصر اخاللگر«های  خویش را تا اشاره به 

ی های شیادانه بوده و از آغاز مقاصد        گوی هایی چون او، شاهد این قبیل هذیان       بـرای کارگرانـی کـه بارهـا توسط دون پایه          
و » ضدانقالبی«ولی زمانی که ایشان، کارگران اعتصابی را        . زدند،  تعجب انگیز نبود     شـوم  جـناب فرسـتاده دادسـتانی را حـدس می            
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کارگر و) حسن آبادی (با اشاره بعدی وی به نماینده زندانی کارگران         . خوانـد،  عرصـه حوصـله را بـر همـه تنگ نمود             » غیرمسـلمان «
. های اورادروغ وتهمت خواندند    های ناجوانمردانه بدانان، کارگران به خشم آمده و حرف         وبسـتن تهمت  ) خـیر اهللا حسـنوند    (مـبارز   

 تومان به   2500با پرداخت    درایـنحال، جـناب نمایـنده دادسـتان کـه اوضـاع را چـندان مسـاعد نمـی دیـد، شـروع به مخالفت خوانی                         
 پس از آن از کارگران خواست که به سرکار هایشان رفته ودر آرامش کامل   ! استهای کارگران نمود  سوپروایزورها وتایید ضمنی خو   

نماینده ای که به دلیل فرمایشی   بودن شورا استعفا داده           (یکی از کارگران    ! خود بپردازند » باتقوای«و  » مسلمان«به انتخاب نمایندگان    
 :تاز میان جمع، روبه نماینده دادستان چنین گف)بود

آقـای نمایـنده دادسـتان، مـا کارگـران قبل از هرچیز نسبت به قرارداد استعماری شرکت که با کشورهای امپریالیستی بسته           «
شـده، اعـتراض داریم و خواستار آنیم که هرچه زودتر قراردادهای شرکت با کشورهای بیگانه فسخ شده و شرکت ملی اعالم شود،                       

ما خواستار قرار گرفتن زیر چتر صنایع فوالد        . کاران زالو صفت شیره جانمان مکیده شود      مـا کارگـران  نمـی خواهـیم توسـط پیمان             
نماینده دادستان که سعی می نمود از معرکه بگریزد و جوابی برای گفتن نداشت، سرش را بعالمت تصدیق تکان داد و با                      » …هسـتیم 

 . هایشان بازگردندفرستادن صلوات ختم جلسه را اعالم و از کارگران خواست که به سرکار

 .  همگی کارخانه را ترک کردند12:30کارگران بعد از پایان جلسه درساعت 
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کارخانه حالت نیم   » تایم آفیس «در ایـن روز بعلـت نـیامدن اکثریـت کارگـران بـه سرکار  و نزدن کارت توسط کارمندان                      

 . تعطیل داشت
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بمـنظور تعیین هیئت موسس تهیه و تنظیم اساسنامه         » سوفرسـاید «و  » لورگـی «،  »  ال - وای –اچ  «هـای    انـتخابات در قسـمت    

به دلیل کاندیدا نمودن نمایندگان شورای فرمایشی سابق درانتخابات هیئت موسس، اکثریت کارگران              . جدیـد شـورا برگـزار گردید      
 دلیل تاکید طرفداران نمایندگان فرمایشی سابق بر انتخابات         ایـن بـرخورد ازطرفی به     . اعـتراض کـرده و انـتخابات را تحـریم نمودنـد           

بهمین دلیل تنها نزدیک به یک سوم  کارگران در          . گرانه آنان برامر انتخابات بود     کارگاهـی وازطـرف دیگـر بـه دلیل حضور توطئه          
ثریت انتخاب شوندگان را تشکیل انـتخابات شـرکت نمودنـد و همین امر  باعث شد که نمایندگان سابق و یا افرادی از قماش آنها اک      

 . دهند

 58دی 2یکشنبه 
اینده خودفروش شورای   نم(که انتخابات را به دلیل کاندیدا شدن دفاعی مزدور          »  ال – وای   -اچ«اکثریـت کارگران قسمت     

 . تحریم نموده بودند، خود مبادرت به انتخابات صنفی نموده و انتخابات شنبه را غیرقانونی خواندند) سابق
 
 . ارزه همچنان ادامه داردمب

 جمع بندی نتایج اعتصاب
 روزه آن در صـفحات قـبل رفـت بـرای کارگران صنایع فوالد و کارگران صنایع فوالد وکارگران              90اعتصـابی کـه شـرح       

هـا و تجـارب درخشانی به همراه دارد که جمعبندی آنها برای درک نکات مثبت و منفی حرکت وغنا بخشیدن       سراسـر ایـران درس    
 :ما این جمعبندی را در دو بخش.  جنبش کارگری سراسر میهنمان الزم و ضروری استبه

  نتایج واثرات پیش برنده–الف 

  نتایج و اثرات بازدارنده، اعتصاب-ب

 .  مورد ارزیابی قرار می دهیم
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 : نتایج واثرات پیش برنده اعتصاب –الف 
کارگران همچون  » !خیانت ملی «ردن اعتصاب بعنوان یک     ها قانون جزایی وشرعی بمنظور قلمداد ک       علـیرغم وضع ده    -1

را ولو آنکه از جانب     ) 9الیحه  (گذشـته سالح اعتصاب را برگزیده و نشان دادند که دیگر فریب قوانین ضدکارگری               
 . دولت به اصطالح حامی مستضعفین باشد نخواهند خورد

 منفرد در مقابل سرمایه دار مطلقاً زبون وبی قدرت          یکبار دیگر  کارگران در جریان مبارزات خود دریافتند که کارگر           -2
مراجعات «آنهـا علـیرغم تمـام تبلـیغات فریـبکارانه نمایـندگان خـود فروخته شورا مبنی بر تشویق کارگران به                      . اسـت 

و نیز دسیسه  های تفرقه افکنانه نیروی ویژه، یکپارچه ومتحد دست            » داشتن صبر انقالبی  «و» عریضه نویسی «و  » انفرادی
 »کارگران متحد همه چیزند و کارگران متفرق هیچ چیز«و نشان دادند که . به اعتصاب زدند

 شناخته و دریافتندکه همچون گذشته کارفرما درصدد است     را کارگـران درجـریان ایـن اعتصاب بخوبی ماهیت شورا          -3
شعار تصفیه شورا و ایجاد     آنها با   . کـه باایجـاد تشـکیالت فرمایشـی وضـدکارگری عنان اختیار آنها را دردست بگیرد               

آنهـا در ایـن اعتصـاب بـیش از پـیش به ضرورت      . شـورای انقالبـی درک عمـیق خـود را در ایـن زمیـنه نشـان دادنـد              
 . ت مستقل صنفی خود پی بردندتشکیال

در جـریان اعتصاب و درعمل کارگران با شناختن ماهیت کارفرمایان و عناصر ضدکارگری درک طبقاتی خویش را                   -4
هایی که در طول اعتصاب توسط کارگران آگاه انجام گرفت،           گرانه و افشاگری   های آگاه  سخنرانی. دنـد افـزایش دا  

 . ها داشتآنتاثیر فراوانی بررشد آگاهی و افزایش دید طبقاتی 

 . وداستقبال کارگران از این سخنرانیها و جلسات بحث و بررسی و اشتیاق آنها برای کشف مسائل مبهم، نشان دهنده این امر ب

 دستگیری وزندانی نمودن تعدادی از کارگران      ،حملـه سـپاه پاسـداران به کارخانه ودرگیری مسلحانه آنها با کارگران             -5
وضـرب وشـتم نمایـنده آنان زدو بند و توافق هیئت اعزامی از جانب دولت با کارفرما و برعلیه کارگران و باالخره بی     

ری اسالمی به کارگران نشان دادکه استاندار، سپاه پاسداران، و توجهـی کـامل مقامـات دولتی و دیگر مسئولین جمهو        
این گفته  . کـالً دولـت نه تنها حامی کارگران نیستند، بلکه در پشت سرکارفرما قرارداشته ومدافع سرمایه داران هستند                 

ایه داران  اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماهیت سرم        «: برجسـته رفـیق لنیـن درایـن جـا بخوبی مصداق یافت که               
 ».بلکه به ماهیت دولت و قوانین نیز باز می کند

. افشـای عناصر مزدور و جاسوس وبویژه تاکید کارگران بر انحالل نیروی اهریمنی ویژه ازنکات برجسته اعتصاب بود                 -6
ن تجلی  و نیز در قطعنامه چهارماده ای کارگرا      » نیروی ویژه منحل باید گردد    «ایـن امر که در شعارهای  قاطع کارگران          

 . یافت تمامی کینه طبقاتی آنها راعلیه احیاء سیستمهای پلیسی محمدرضاشاهی نشان داد

و » فوالد«کارگـران پیشـرو صـنایع فـوالد بـا انتشـار مرتـب اخـبار وتحلیل وقایع و افشاگری همه جانبه ازطریق نشریه                          -7
ریانات خود انگیخته، در عمق بخشیدن و     اعالمـیه  هـا و تراکـت هـا نشان دادند که نقش عنصر آگاه و پیشرو در این ج                    

 . جهت دادن به آن تاچه اندازه مهم است

اعتصاب در مراحل آغازین خود بر کارگران و کارمندان         . از نکـات مهـم و بسیار ارزنده اعتصاب، شعاع تاثیر آن بود             -8
های مشابه  ختن اعتصابهای صنایع فوالد تاثیر گذاشت وموجب حمایت آنها از اعتصاب و یا به راه اندا     دیگـر بخش  

ها و   انجام راهپیمایی ) بـا توجـه بـه آنکه زمینه مساعدی برای شکل گیری این حرکات موجود بود               ( ومسـتقل گشـت     
گسـترش اعتراضـات درماشـین سـازی، مانـا، کامسیب،و نیز پیوستن کارمندان به صفوف تظاهرات و پشتیبانی آنها از                     

صـاب درسـطح کارخانـه ها و نیزشهرهای استان تاثیر گذاشته و موجبات              اعت. اعتصـاب، بـیانگر ایـن تاثـیرگذاری بـود         
یادآوری کرد که موقعیت «حمایـت کارگـران مبارز صنایع فوالد را فراهم آورده واین اعتصاب نیز به گفته رفیق لنین     

 ».کارگران نومیدانه نیست و آنان تنها نیستند

  نکات و نتایج بازدارنده-ب



۲۱ 

هایی که کمتر مضمون خواسته های مطالباتی کارگران رادر          عارهای تند و ایراد سخنرانی    طـرح زودرس پـاره ای از ش        -1
این امر از یکسو موجبات بی عالقگی بخشی از کارگران را فراهم            . گرفـت از نکـات منفـی ایـن اعتصاب بود           بـر مـی   

مستقیم به وجود فاشیسم    اشاره  . آورد واز سـوی دیگر موجب بهره برداری فرصت طلبان و نمایندگان مزدور شورا شد              
 . در ایران و مقایسه آن با آلمان هیتلری نمونه بارز این حرکات بود

این ضعف در تمامی مراحل     . ضـعف تشـکیالتی و رهـبری جهـت هدایـت موثـر وکـامل اعتصاب به چشم می خورد                    -2
و سریع تجلی می های به موقع   اعتصـاب درافـت وخـیزها، پراکندگـی نیروها، پراکندگی شعارها، عدم تصمیم گیری             

هـا و اسـتفاده از تجارب جنبش کارگری ایران و جهان می تواند در              بـرخورد بـا مـوارد مشـخص ایـن ضـعف           . یافـت 
 . کاهش این ضعف موثر افتد

رفقـای کارگـر درطـول اعتصـاب عمدتـاً مـتوجه انتخاب تاکتیک ها از جانب خود بودند و به این امر کمتر توجه می                           -3
های آنها مبادرت     ضدکارگر نیز به ضد تاکتیک ها و حرکاتی جهت خنثی کردن تاکتی            کـردندکه کارفرما و عناصر    

بدیـن جهـت در برابر اقدامات ضداعتصابی کارفرما ازقبیل سرکوب، براه انداختن نیروهای مزدور وچماق     . مـی کنـند   
 سردرگم می   بدسـت، ضـرب و شـتم کارگـران و تاکتـیکهای روانـی ازقبـیل پخش شایعه بستن کارخانه، گاه گیج و                      

 . شدند

ها  ها وتغییر و تبدیل تاکتیک     رفقـای کارگـر و بویـژه عناصـر پیشـرو و آگـاه ضعف چشمگیری در انتخاب تاکتیک                   -4
هـای نادرسـت موجـبات جدا شدن و ایجاد شکاف در بین صفوف متحد             داشـتند و گـاه بـا انـتخاب بعضـی تاکتـیک            

ب آن بستگی مستقیم با روحیه کارگران و مرحله رشد نـوع تاکتـیک و زمـان انتخا      . کارگـران را فـراهم مـی آوردنـد        
انتخاب تاکتیک تحصن درمراحل آخری اعتصاب و به راه انداختن بعضی راهپیمایی ها باتعداد اندک . اعتصـاب دارد  

 . کارگران نمونه مشخص این اشتباهات بود
 

 پایان
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