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هت تپف آارگران هافتهي مبارزات سازمان گاهيجا  

 
خرداد هشتاد وهفتهم دياز                                                                                                یناصر اصغر  

                                   
اين . بوده است اعظم اعتراضات آارگری در ايران در چند سال اخير، اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهابخش 

. اند سازماندهی درخور توجهی بوده اعتراضات تا حد زيادی پراآنده و بخش زيادی از آنها خودانگيخته و فاقد

   .گرچه مواردی نيز چنين است اعتراضات به سيستماتيك بودن اين مسئله نبوده است؛

درجه از وحشيگری هيچ رژيمی نيز قادر نيست از  هيچ. ر اين بين هفت تپه نمونه ويژه، استثنائی و جالبی بوده استد

اعتراضات معموال با وعده و وعيدهای دست اندرآاران و مقامات مسئول و  اين. بروز چنين اعتراضاتی جلوگيری آند

از آسياب  يابد و آبها  در بين آارگران فيصله می" عناصر مسئله ساز"ايزوله، اخراج و يا دستگيری  بمرور زمان با

د از بروز چنين رژيمی آه سعی آن در تقابل با چنين وضعيتی، هر. خوابد ای سر و صداها می  افتد و برای دوره  می

اين نه تنها در مورد ايران صادق بوده، بلكه تاريخا . آند اعتراضاتی بطور آلی جلوگيری آند، با آتش بازی می

و  اند، چنين اعتراضاتی را تحمل آرده  دستمزدهای آارگران به هر دليلی عاجز و قاصر بوده هائی آه از پرداخت رژيم

به يك نمونه خارج از مرزهای ايران  اما ابتدا اجازه بدهيد.  موضوع برخواهم گشتتر به اين  پائين.* اند به آن تن داده

  .اشاره آنيم

  نتاگلياتی ايراهفت تپه، 

موفق آارگری در آشور خاصی با جنبش آارگری روسيه، به مبارزات  معموال برای مقايسه اعتراضات رزمنده و

 های اميد  چرا آه جنبش آارگری معاصر روسيه روزنه. معاصرشود نه  قرن گذشته اشاره می آارگران دهه اول و دوم

اعتراضات آارگری زيادی  ترين آشور جهان است، با اعتصابات و  اما روسيه وسيع. چندانی را به ما نشان نداده است

ك چنين زمانی آه هنوز آارگران ايران در ي. ماند  می ای از آنها متأسفانه از چشم بسياری از ما پوشيده آه بخش عمده

ای دست به   دستمزدهايشان روبرو نبودند، آارگران روسيه معاصر با چنين مسئله ای با عدم پرداخت سطح گسترده

  .بودند و طبيعتا اعتراض بر عليه آن هم جزئی از آن دوره بود گريبان

ری جنوب شرقی  آيلومت٨۵٠ هزار نفر، واقع در ٧۵٠روسيه با جمعيتی حدود  شهری است در) Togliatti(تاگلياتی 

 هزار ١٠٠  آه بزرگترين آارخانه ماشين سازی جهان با چيزی حدود)آارخانه ماشين سازی ولگا" واز(" VAZ .مسكو

اين آارخانه شده است، آمابيش بيش از  امروزه، حتی با اصالحات زيادی آه در. آارگر، در اين شهر قرار گرفته است

اين آارخانه، همانند . شوند، توليدات اين آارخانه هستند روسيه توليد می رای آه د  درصد از وسائل نقليه مسافربری٧٠

اتحاديه و نهاد تازه  های اول بعد از فروپاشی بلوك شرق، دارای يك اعظم آارخانجات ديگر در روسيه سال تقريبا بخش

هاد هر چه بودند، در چشم ن اين دو .  بود)Work-collective council(" شورای مجموعه آارخانه"تأسيس ديگری بنام 

 ـ شامل آارگران، مهندسين و" واز" درصد پرسنل ٩٠با اين وجود ! نماينده آارگران آارگران قطعا يك چيز نبودند؛
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) اتحاديه ماشين سازی ولگا( ـ عضو اين اتحاديه) ترين مديرها بغير از اصلی(متخصصين، و آارفرمايان و مديران 

شان، آارگران آارخانجات زيادی، در جواب   پرداخت نشده ارگران بر سر دستمزدهایدر زمان جنگ و جدال آ. بودند

 های اتحاديه"های مربوطه، دست به درست آردن  های موجود با مديريت آارخانه  اتحاديه اعتنائی و همدستی به بی

اشين سازی ـ هيچ وقت م های آلترناتيو ـ و بخصوص در بخش  زدند؛ گرچه بدالئل زيادی اين اتحاديه می" آلترناتيو

های آلترناتيو،  در ميان همين اتحاديه. دهند  درصد از آارگران آارخانه مربوطه را سازمان۵نتوانستند بيش از 

   .ها بوده است موفقترين اين اتحاديه ،"واز"، اتحاديه آلترناتيو در "اتحاد"

يك . گيرند  می" اتحاد"مائی تصميم به تشكيل  در يك گرده١٩٩٠سپتامبر سال   تن در٢٠٠، "واز" هزار آارگر ١٠٠از 

خود منع  هر آسی آه در مقوله مديريت بگنجد را از عضويت" اتحاد"اساسنامه .  رسيد٣۵٠٠عدد به  دهه بعد اين

زمان حاآم بود، آنچه را آه شرآت  در بحران بعد از شكست بلوك شرق و بلبشوئی آه بر جامعه روسيه آن. آند  می

تشكلی آه ! انداخت، ايجاد تشكلی بود آه از منافع آارگران دفاع آند "اتحاد" گردهمائی بفكر تشكيل آنندگان در اولين

آارش  آه" واز"برخالف اتحاديه رسمی . منافع مديريت باشد و منافع آارگران را نمايندگی آند مستقل از مديريت و

آارگران و مديريت، منافع   آشمكشی بينهائی چون گلگشت و مسابقات ورزشی است و در هر سازمان دادن فعاليت

  !را مد نظر دارد" آارخانه"

 هزار ٤٠٠را بنيان گذاشتند، چند ماه بعد از اعتصاب " اتحاد"فعالينی آه بعدها  اولين اعتصاب سازمان داده شده توسط

حاتی آه قرار بود به اصال در آنار بسياری از" پرستوريكا. " سازمان داده شد١٩٨٩معدنكاران اوآرائين در سال  نفره

. معرفی آرد آه موجب نارضايتی بسياری از آنها شد جامعه شوروی معرفی آند، اصالحاتی را به دستمزد آارگران نيز

و جوايز متعدد نسبتا در سطح نه چندان بدی بود، با معرفی اصالحات پرستوريكا  دستمزد آارگران آه با احتساب انعام

اعتراضی بود به  ،"واز" اوآرائين و همچنين اعتصاب در Kuzbassن دوره معدنكاران اعتصابات اي. افت آرد به شدت

   .وضعيت جديد

های ارائه شده و تصميمات گرفته  در بين تعدادی از فعالين آارگری، بحث ای در همين سال، بعد از جلسه" واز"در 

: بودند از خواست آارگران عبارت. گرديد ساعته اخطاری اعالم ٢يك اعتصاب . اطالع مديريت رسيد شده در جلسه به

افزايش ( indexationها، معرفی  بخش  درصد دستمزد برای آارگران يكی از٣٠افزايش دستمزدها بطور آلی، افزايش 

مديريت برای شكست اين . بيشتر برای آارهای شاق و طاقت فرسا های  به دستمزدها و دريافتی) دستمزد به نسبت تورم

 زد، از جمله نشان دادن يك فيلم پورنوگرافيك بر صحنه بزرگی آه باالی محله تجمع ری دستاعتصاب به هر آا

ناهار در همين روز، بيش از  بعد از استراحت. هيچكدام از تاآتيكهای مديريت آارساز نشد! آارگران قرار گرفته بود

ی از به درازا آشيده شدن اين اعتصاب، برای جلوگير. بپيوندند  هزار تن از آارگران تصميم گرفتند آه به اعتصاب٢٠

آارگران  الزم به ذآر است آه اين حرآت.  تن دادindexationمطالبات آارگران، بجز معرفی  مديريت سريعا به تمامی

  .آن حمايت نكرد از" واز"مورد حمايت قرار گرفت، اما اتحاديه " شورای مجموعه آارخانه"توسط 

افتاد " واز"سازماندهی شد، اتفاقات ديگری در " اتحاد" آه توسط ١٩٩٢سال  دی دراز اين اعتصاب تا اعتصاب مهم بع

ها  شدن همه اين شاخ بشاخ. با مديريت و نهادهای آارگری طرفدار مديريت شد" اتحاد"بشاخ شدن  آه باعث شاخ

 هم صد ١٩٩٢يل سال اعتصاب ماه آور اما. مربوط به دفاع از حقوق اوليه آارگران و بر سر نمايندگی آارگران بود
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ابتدا مديريت با همكاری دو نهاد . درصد افزايش دستمزد را ٤٠ را به مديريت تحميل آرد و هم indexationدرصد 

های مختلفی برای ارعاب آارگران دست  نهادهای ديگر سر به دولت و مديريت به تاآتيك و" واز"رسمی آارگری در 

نزديك شدن به اعتصاب و  اما در آخرين دقايق. جلوگيری آند" اتحاد"اخوان تا از جواب مثبت دادن آارگران به فر زد

اتحاد جواب مثبت بدهند، عقب نشينی آرد و به " اند به فراخوان زمانی آه متوجه شد آارگران زيادی تصميم گرفته

  .ات آارگران تن دادتمامی مطالب

از " شورای مجموعه آارخانه" سينه نهاد تازه تأسيس اهميت است، دست رد زدن بر نكته ديگری آه در اين رابطه حائز

، بخش "اتحاد"اولين رئيس  بقول. شناخت اين نهاد برای فعالين زيادی پس از طی تجاربی بدست آمد. بود" اتحاد" طرف

عالين ف. ابتدا جذب اين نهاد تازه تأسيس گرديدند" اتحاد" ، اتفاقا بجای پيوستن به"واز"زيادی از فعالين آارگری در 

آارگران  دانستند آه  در شوروی می" رقابت سوسياليستی"تازه تأسيس را چيزی شبيه به تجربه  وظيفه اين نهاد" اتحاد"

آردند، بدون اينكه آارگران هيچگونه   می را به توليد بيشتر برای رسيدن به سهميه تعيين شده برای آارخانه ترغيب

اين نهاد تازه تأسيس اين تصور را در ذهن بسياری از آارگران و . شندبا ها داشته دخالتی در سرنوشت اين آارخانه

. هستند انداخت آه گويا آارگران در سرنوشت آارخانه دارای قدرت تصميم گيری  آارگری جا می بخصوص فعالين

نوشت از تصميمات مديريت بر سر توانند در بيرون  اين تصوير آاذب را رد آرد و گفت آه آارگران فقط می" اتحاد"

را نيز، قبل از اينكه قند در دل آسی آب شود، اضافه آنم آه قريب به  اجازه بدهيد اينجا اين نكته! (آارخانه تأثير بگذارند

در اين باره و توضيح اين  نوشتن. آردند از سياستهای يلتسين حمايت می" اتحاد"های آلترناتيو، از جمله   اتحاديه اتفاق

  ).دارد، نياز دارد  آنچه آه در اختيار من قرارتناقض به صفحات بس بيشتر از

گرچه اتفاقات ! ام؛ مبارزه برای پرداخت بموقع دستمزدها خاصی اينجا نقل آرده را به يك دليل" واز"و " اتحاد"داستان 

بسياری از  ١٩٩٢در چند سال بعد از اعتصاب " واز"های مديريت با همدستی نهادهای آارگری در   توطئه بعدی و

مقايسه با ديگر آارگران در روسيه از  در" واز"وردهای آارگران را پس گرفت؛ اما يك مزيت مهمی آه آارگران دستآ

بود، پرداخت بموقع دستمزد آارگران " اتحاد"وقفه  های بی تالش آن برخوردار بودند، و آن نيز حاصل سازماندهی و

، )١٩٩٩  تا١٩٩٤های  بين سال(دانيم در روسيه آن دوره مسئله از اين جهت حائز اهميت است آه ب اشاره به اين. بود

اجحاف مديريت و مقامات دولتی در  ها بخش عظيمی از آارگران بدون دستمزد آار آرده و به ظلم و ها و سال  ماه

   .دادند های آارگری تن می  همدستی با اتحاديه

  اتعويق افتادن دستمزدهمسئله به 

 به يك نرم ١٩٩٩ تا ١٩٩٤های  پرداخت دستمزد آارگران در روسيه بين ساله عدم همچنانكه باالتر اشاره شد، مسئل

شد،  می ها و آارخانجاتی آه زمزمه اعتصاب بر سر پرداخت دستمزدها شنيده در بسياری از شرآت .تبديل شده بود

هی را برای آارگران و عدم سودد افتادند آه بحران آارخانه جلو می" شورای مجموعه آارخانه"های رسمی و  اتحاديه

اگر آارخانه را برای پرداخت "آارگران مرتب با . آنند تا آنها را از اعتصاب و اعتراض منصرف" توضيح بدهند"

 آنچه آه. شدند مواجه می." دهيم  مان را از دست می شود و آارهای مجبور به تعطيلی می دستمزدها زير فشار بگذاريم،

نه تخم ترس و نااميدی در  ود آه تشكل آارگری قرار بود به آارگران قدرت بدهد،افتاد اين ب برای آارگران جا نمی
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، زمانی آه عدم پرداخت دستمزدها داشت دور ١٩٩٤سال  در پائيز" اتحاد"در اين حول و حوش بود آه ! دلشان بكارد

   .ترين بخش آارخانه سازمان داد يكی از آليدی  روزه را در٦داشت، اعتصابی  بر می

عليرغم چندين اعتراض در ساعت . پرداخت نگرديد" واز"اين سال به آارگران  اولين بار دستمزدها در ماه فوريهبرای 

در مجمع  ،١٩٩٤ سپتامبر ٢٧روز . نهار، مديريت هيچگونه زمانی برای پرداخت دستمزدها تعيين نكرد استراحت

مجمع عمومی . به اعتصاب دادند آارگران رأیسازمان داده شده بود، " اتحاد"عمومی آارگران شيفت شب آه توسط 

آه خواهان پرداخت فوری دستمزدهای به تعويق افتاده ـ با  آارگران ليستی از مطالبات آارگران را به تصويب رساند

بعد  دو روز. حداقل بهره بانكی ـ و همچنين پرداخت به موقع دستمزدها از اين ببعد شده بود احتساب تورم اين دوره و

مذاآره، بدون توقف توليد شد آه  مديريت خواهان. طالبات به تصويب جلسه نمايندگان آارگران آل آارخانه رسيداين م

در مذاآره بين نمايندگان آارگران اعتصابی .  روزه شدند٦اعتصابی  توسط نمايندگان آارگران رد شد و آارگران وارد

افتادن  ، اتحاديه به بتعويق"اتحاديه ماشين سازی ولگا "اعالم آرد آه در قرداد دسته جمعی با و مديريت، مديريت

. آردند و بر مطالبات خود پافشاری آردند آارگران اما اين را در مغايرت با قانون اعالم! دستمزدها رضايت داده است

ديريت را گرچه نمايندگان آارگران اين پيشنهاد م. چند قسط بپردازد مديريت قبول آرد آه دستمزدهای آارگران را طی

 اما يكپارچه بر ادامه اعتصاب رأی دادند و خواهان پرداخت دستمزد آارگران در طول دوره قابل قبول دانستند،

 اآتبر، ٣در روز  .اعتصاب و همچنين خواهان ضمانت اين شدند آه بر عليه رهبران آارگری توطئه چينی نشود

امنيتی شروع به سرآوب آارگران آرد آه در  ك نيروهایمديريت چندين قسمت عمده آارخانه را تعطيل آرد و با آم

 اآتبر به پايان رسيد، اما حقوق ١٠اعتصاب در واقع در روز . اخراج شدند اين حادثه دهها نفر از آارگران از آار خود

. مجازات شدند پرداخت نشد و فعالين آارگری زيادی آه در سازماندهی اعتصاب دست داشتند، توبيخ و ايام اعتصاب

آرد و قادر شد تمامی آارگران اخراجی را  با هزينه صندوق اعتصاب خود در دادگاه از آارگران اخراجی دفاع" اتحاد"

جالب است آه خوانندگان ما اين . شان را نيز بگيرد از دست رفته بر سر آارهايشان بازگرداند و دستمزد روزهای

لب  رفا به اين خاطر آه وآيلش در دادگاه حضور داشت، گرچهآه اتحاديه ماشين سازی ولگا ص موضوع را نيز بدانند

با نشريه مرآزی اتحاديه  ای  با اين حال همين وآيل در مصاحبه! از لب نگشود، اين پيروزی را مديون خود دانست

  ."! بودندعليرغم رأی دادگاه، همه اين آارگران مستحق اخراج: "گفت

سر " واز"اخت بموقع دستمزد آارگران تقريبا حل شد، دستمزد آارگران پرد  آه مسئله عدم١٩٩٩از آن زمان تا سال 

  نيز آارگران اين آارخانه با ديرآرد در پرداخت٩٩ و ٩٦، ٩۵های  شد؛ گرچه در سال می موقع پرداخت

ك ماه قبل از اينكه بيش از ي دستمزدهايشان روبرو شدند، اما مديريت سريعا عكس العمل نشان داد و دستمزد آارگران را

  .مانند در روسيه آن دوران بود بی اين يك اقدام تقريبا. به عقب بيافتد، پرداخت آرد

از لحاظ سياسی " اتحاد. "، به اين نوشته ربط چندانی ندارند"واز"مبارزه آارگران  و" اتحاد"اتفاقات بعدی در سرنوشت 

" اتحاد. "آرد  نمايندگی می رگرانی آه آنها راجدی داشت؛ از جمله عدم استقالل در طرح بسياری از مطالبات آا مشكل

و دفاع از سياستمدارانی آه مسئولت مستقيمی در " گرائی جانبه سه"عضو آنفدراسيونی بود آه به دليل شرآت در طرح 

 اما مبارزاتی را آه سازمان. به مرور زمان جايگاه خود را در ميان آارگران از دست داد وضعيت پيش روی داشتند،

   .رگ درخشانی بتاريخ مبارزه طبقه آارگر روسيه افزودداد، ب



 

 5

  تپه و هفت

در روسيه را در اقتصاد اين آشور بازی " واز"جايگاه توليد ماشين آارخانه  گرچه توليد نيشكر در هفت تپه در ايران

. م مقايسه آرده های اعتراضات آارگران اين دو شرآت را با توان درس  اما از لحاظ مبارزات آارگران می آند،  نمی

اند آه  در تاگلياتی اعالم آرده" واز"آارگران  تپه همانند تپه تاگلياتی ايران است از اين جهت آه آارگران هفت هفت

آودك گرسنه، "آه . خواهد آه آارگری آه آار آرده، دستمزد می. ندارد مسئله عدم سوددهی شرآت ربطی به آارگر

آارگران با  .آنند تپه، عدم پرداخت دستمزدها را تحمل نمی  شكر هفتآارگران شرآت ني!". شه  نمی وعده حالی

شوند و به فراخوان فعالين   رد می اعتنائی از آنار ريش سفيدی و ارعاب نهادهای دست نشانده مديريت و دولت  بی

   .دهند آارگری معتمد خود جواب مثبت می

گرچه . در بر داشته باشد" اتحاد"رها، از جمله فعالين برای آارگران ديگر آشو های زيادی تواند درس  تپه می اما هفت

مجامع عمومی  تپه دارای تشكل به رسميت شناخته شده خود نيستند، اما رهبران آارگری و نيشكر هفت آارگران

هيچوقت نتوانست همانند " واز"آارگران  مبارزه. دهد  آارگری آارگران اين شرآت، تمامی آارگران را سازمان می

مربوطه را به خود جلب آند و در ميان اخبار بين المللی جايگاه  تپه توجه آارگران آل آشور ارگران هفتمبارزه آ

 اين را بايد به تفاوت شرايط سياسی و نقش و قدرت جريان چپ و غيره مربوط. اختصاص نداد ای را به خود ويژه

خواهم به   اينجا نمی. بپردازيم  آمونيست به آندانست آه بحث مهم ديگری است آه اميدوارم در شماره های ديگر آارگر

تپه   آارگران هفت. ای را در جنبش آارگری دارد جايگاه ويژه تپه  از اين جهات مبارزه آارگران هفت. آن بپردازم

فرقی  داد،  و مبارزاتی را آه سازمان می" اتحاد"در حالی آه . بينند  و دولت آارفرماها نمی تفاوت چندانی بين آارفرما

  !قائل بود" واز"ساسی بين يلتسين و مديران آارخانه ا

  تپه  مبارزه آارگران هفتجايگاه

تی هستند آه سرآوب آنها برای دولت مربوطه بسيار گران تمام ها، اعتراضا  دولتدر استفاده از سياست سرآوب توسط

در صدر اين  اعتراض بر عليه عدم پرداخت دستمزد آارگران. اند  اعتراضاتی آه در چشم آل جامعه محق .شود  می

قريب به اتفاق اعتراضات آارگرای در چند  همچنانكه در ابتدای اين نوشته گفتم، اآثريت. اعتراضات محق قرار دارند

هوری اسالمی آه هيچگونه اعتراضی را تحمل جم. دستمزدها بوده است سال اخير در ايران، اعتراض به عدم پرداخت

 اما اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها گرچه به لشكرآشی و سرآوب هم بدرجاتی اقدام آرده آرده آند، در برابر  نمی

اآثر اين اعتراضات خودانگيخته و اما باز همچنانكه باالتر مورد اشاره قرار گرفت، . آال در مقابل آن درمانده است

اين اعتراضات . آنند  نكته اين اعتراضات را مقطعی و پراآنده می همين دو. اند زمانيافتگی بسيار پائينی بودهدارای سا

مبارزه  آنچه آه. دهد  ای آاهش می هائی هستند آه خشم معترضين را برای دوره يافته، سوپاپ پراآنده و غير سازمان

يافتگی آن است، آه خشم  آند، سازمان  متمايز میتپه را از ديگر اعتراضات آارگری در ايران  آارگران هفت

های آردستان و شاهو نيز شاهد  آارگران نساجی اين را قبال در مبارز. (آند معترضين را وارد مرحله ديگری می

   !اهميت دارد؟ اما چرا اين سازمان يافتگی.) بوديم

های مستقل اول ماه مه، تالش  برای مراسمسازمان يافته ديگری از جمله تالش  برخورد رژيم را قبال به مبارزات
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شايسته يك رژيم  ای آه گيری رژيم با تمام وحشی. ايم  شرآت واحد برای ايجاد سنديكای خود و غيره ديده آارگران

تپه با مبارزه بر سر  آارگران نيشكر هفت مبارزه. های آارگران برخورد آرده است اسالمی است، با اين تالش

اين آارگران اآنون خواهان از جمله . و شمايل ديگری بخود گرفت شده شروع شد و سريعا شكلدستمزدهای پرداخت ن

 مبارزه در عين حالی آه. سازی بر عليه فعالين و رهبران آارگری هستند  خود و لغو پرونده برسميت شناخته شدن تشكل

قرار دارد، اما همين مبارزات آگاهی  تپه بر سر دستمزدها و بموقع پرداخت آنها در مرآز صقل مبارزه آارگران هفت

تپه جايگاه مهمی نيز در آل جنبش آارگری ايران   مبارزه آارگران هفت .شان را تا حدود زيادی باال برده است طبقاتی

حاصلی بدهد،  خواهيد مبارزاتتان  گويد آه اگر می  دارد به آل جنبش آارگری می. دهد راه نشان می اين مبارزه. دارد

زير نورافكن قرار بگيرد و همچنانكه تاآنون  تپه بايد تجربه مبارزات آارگران هفت. مقطعی و ناپيگير باشدتواند   نمی

و مهمتر اينكه مورد حمايت گسترده در . در صدر اخبار آارگری بماند ای گرفته است، همچنان پوشش خبری شايسته

  هر چه مشكلتر باشد و از نظر سياسی برایالمللی قرار گيرد آه سرآوب آن برای حكومت ايران و در سطح بين

  .حكومت گران تمام شود

  

  ناصر اصغری

  ٢٠٠٨ مه ٢٧
  

  حيتوض
  ــــــــــــــ

آرد،  پردازند، و اگر آارفرمائی از پرداخت دستمزد آارگران خودداری معموال آارفرماها می بر اين موضوع واقفم آه دستمزدها را* 

اما آنجا آه دولت مربوطه پشت عدم پرداخت . ميشود دهند و موضوع وارد مرحله ديگری نهادهای قضائی آشور به نفع آارگران رأی می

  .ديگری است آه اين مطلب چنين موضوعی را مد نظر دارد دستمزدهای آارگران قرار گرفت مسئله

 


