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  خودرو اعتصاب غذا در ايرانبه بهانه 
  همبستگي در جنبش كارگري و نقش اتحاد

  
 كـاري فوران اعتراض كـارگري نسـبت بـه اضـافه    كه اعتصاب كارگران در ايران خودرو در نيمه اول تيرماه 

در حـالي بـه وقـوع پيوسـت كـه       هـاي اخيـر بـود،   ساير معضـالت كـارگري در مـاه   كمي دستمزد و  ،اجباري
جو پليسي حاكم بر كارخانه يكي از علـل  . مان در بخش شمالي كارخانه كمتر از آن اطالع پيدا كردندهمكاران

اما اين تمام موضوع نبود بلكه خود مـا كـارگران نيـز در خصـوص     . خبري كارگران از اين موضوع بود اصلي بي
هاي گروه صنعتي ايـران   عهيكي ديگر از زيرمجمو(ايران خودرو ديزل كارگران . كرديم عملخبررساني منفعل 

بـراي اعتـراض بـه وضـعيت     اي كـارگران در اطالعيـه   اين در حالي بـود كـه  . متوجه اين واقعه نشدند )خودرو
  . بودند شده شركتسرويسهاي  استفاده از عدمدستمزد و ديگر مطالبات تلنبار شده خواستار 

ت همان حس جمعي كارگري كه مـا را بـه   شايد بتوان گف .به آن اطالعيه جواب مثبت ندادند اما، كارگران
گفت كه مجموعه كارگري به خاطر عـدم اتحـاد و همبسـتگي و    به ما مي واداشت هزارنفرهپنجاعتصاب غذايي 

  . آميز نخواهد بودموفقيتكار آگاهگرانه فقدان 
طالعيـه  اصدور مسئولين كارخانه و عوامل حراست در سه شيفت كاري كه كارگران اعتصاب كرده بودند با 

 كـاري اجبـاري و افـزايش دسـتمزد    اضـافه ي مبني بر لغو و از طرف ديگر با دادن وعده و وعيدهاي تهديدآميز،
اي بـه اعتصـاب   در نشريه كارآمد بـدون اشـاره  . سعي در آرام كردن كارگران و بازگرداندن آنها به كار داشتند

براي ترغيـب كـارگران بـه دسـت     ي مسئوالن اين وعده و وعيدهاكارگران به منظور پوشيده نگاه داشتن آن، 
سـالن حضـور علنـي    و حراسـتي نيـز در   نيروهاي اطالعـاتي   .كشيدن از اعتصاب به تفصيل منعكس شده بود

بـه  ولـي  . به شكستن اعتصاب غذا تشويق ميكردنـد  كارگران رابه عناوين مختلف با تهديد و تشويق و داشتند 
اعتصـاب غـذا روي   حقيقت آن است كه اين . غذا ادامه پيدا نكرد اعتصاب موضوع اين نوشتار استداليلي كه 

-باشـد هـيچ اثـري نمـي    مـي آن توليد و در واقع توليد ارزش اضافي كه شريان اصلي توليد سرمايه و انباشت 
شدند كـه ايـن   از اين نگران ميتنها داران سرمايه. شداز سود صاحبان سرمايه كاسته نمي و در نتيجه گذاشت

 سعـدم اسـتفاده از سـروي   منظور تجمع كارگران در بيرون كارخانه به . كشيده شود به چرخه توليد اعتصابات
دولـت و صـاحبان    رسـاني آن بـود كـه   آورد تنها جنبـه اطـالع   هم گرچه در چرخه توليد اشكال به وجود نمي

نيروهـاي   مشاهدات عينيبنابر . تداركات الزم را ديده بودندآن ترسيدند و براي جلوگيري از سرمايه از آن مي
ها نيز حاكي از آن بود كه نيروهاي ضد شورش در حال  زدند و شنيدهبانهاي اطراف پرسه ميااتي در خيعاطال

  .بردندآماده باش به سر مي
به طور كلي صاحبان سرمايه از اعتصاب غذا و يا تجمع كارگران بيكار و اخراجي تا آنجايي كه به اعتصـاب  

راهپيمايي كارگران بيكار و اخراجي در اين سالها و حتي تجمع كارگران  .امد نگران نيستنددر كار توليد نينج
امـا صـاحبان سـرمايه و دولـت بـا      . كارگران شده اسـت به كار بارها به وقوع پيوسته ولي كمتر باعث بازگشت 

ضي موارد در زمان پرداخت نموده و در بع را برنامه ريزي در طي چند سال بخشي از حقوقهاي معوقه كارگران
تـرين هـدف   اصـلي امـا   انـد سنوات كارگران را پرداخت نمودهماه  4ماه سالي  2اخراج كارگران به جاي سالي 

چه بسـا بخشـي از همـين سـرمايه داران بـه بهانـه       . عملي شده استبود اخراج كارگران سرمايه كه صاحبان 
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وامهاي ميلياردي گرفته و دربخشهاي سود آور جي اپرداخت حقوق كارگران و يا پرداخت سنوات كارگران اخر
  .اند گذاري كردهدر خارج يا داخل سرمايه

اند و بارهـا بـر   ، كشته و زخمي دادهاند متحمل شدههاي زيادي با وجودي كه كارگران در اين رابطه هزينه
بخشي از حقـوق  دستاوردهايشان تنها گرفتن  اندوشتم قرار گرفتهي نيروهاي ضدشورش مورد ضرباثر حمله

  . افتاده بوده استعقب
از حقـوق   برداشته واند در جهت گرفتن حقوق بيكاري براي كارگران گامي  در اين مدت كارگران نتوانسته

از انباشت سرمايه كه محصول اجتماعي كارگران اسـت   اندبه زبان ديگر نتوانسته. بيمه بيكاري برخوردار شوند
  .بگيرندبازپس شي از محصول نيروي كار اجتماعي طبقه كارگر را و از اين طريق بخ شدهبرخوردار 

جنـبش كـارگري را بـه     اندآن نيست كه مبارزات كارگران بيكار را كه در اين سالها توانسته اين نوشتار بر
ي و فعالين كارگري كه عليت فعالين سياسي اجتماايا فع گرفتهعنوان يك نيروي اجتماعي مطرح كند ناديده 

و قـراردادي   ،معوقـه جنبش كارگران حقوق .بدانداثر  بي را اند ع رساني به جنبش كارگري اثرگذار بودهدر اطال
اعتراضـات و تجمعـات    ،كارگران اخراجي شروع خوبي داشته و در بعضـي مـوارد هـم آنجـايي كـه اعتصـابات      

ارزش اضـافي توقـف    كارگران شاغل همراه شده است و در چرخه توليد وكارگري با حمايت كارگران اخراجي 
اعتـراض كـارگران ايـران     و اعتصـاب  .به وجود آورده است سرمايه داران را به عقب نشيني وادار كـرده اسـت  

و از اخـراج   كردهخودرو ديزل با حمايت كارگران رسمي توانست مديران ايران خودرو را به عقب نشيني وادار 
  .كارگران جلوگيري كند

-سـال يران خودرو ديزل يكي از مبارزات موفقيت آميز جنـبش كـارگري در   مبارزات پنجاه روزه كارگران ا
صاحبان سرمايه را تهديد به اعتصاب در كارگران كه علت اصلي پيروزي اين مبارزات اين بود . هاي اخير است

ان از اتحاد و همبستگي كارگركارفرمايان آنگاه كه  كرده و به آن جامعه عمل پوشانيدند؛ وتوليد ارزش اضافي 
خـودروديزل رفـت و بـه خواسـت     به ايـران خودرو رئيس گروه صنعتي ايرانموقت رسمي مطلع شدند منطقي 

  .كارگران گردن نهاد
سـرمايه در ايـن   صـاحبان  زماني كه سيستم حمل و نقل را از كـار انداختنـد،   نيز يا كارگران شركت واحد 
هـر چنـد در پايـان    (نيز اعتصاب معلمان . دها و مطالبات كارگران را پرداخت كننبخش مجبور شدند خواست

. اثرگـذار بـود   در جنـبش كـارگري   )هاي زيـادي شـدند  سال انجام گرفت و معلمان از بابت آن متحمل هزينه
ها و مطالبات تجمع براي خواستو اعتراض  ،اعتصاببه انحاي مختلف از جمله  85كارگران هفت تپه از سال 

جلـوي   و اهـواز را بسـته   -بارها جاده انديمشك. انددستاوردهايي هم داشتهدر مواردي اند و خود مبارزه كرده
در پـيش  تا پيروزي و رسيدن به مطالبـات خـود راه زيـادي     پرواضح است كه اما اندهفرمانداري تظاهرات كرد

تواند بـه  از طريق اعتصاب و دست كشيدن از كار مي حمايت و همبستگي كارگران شاغل خوزستانيدارند كه 
 يكـارگران خوزسـتان  . كنـد  صاحبان سرمايه و دولـت را وادار بـه تمكـين   يشبرد آن كمك كرده و در نهايت پ

انـد كـه   باني خود را از اين كـارگران اعـالم كـرده   خودروديزل با دادن بيانيه پشتيهمانند همتايانشان در ايران
هـاي  فعاليـت امـا  . اد ايجـاد نمايـد  تواند در كارگران اعتصابي احساس همبستگي و اتحهايي ميچنين اعالميه

. از حركـت بـاز دارنـد   را زماني ميتواند كارساز و موثر باشد كـه چـرخ توليـد ارزش اضـافي     اعتراضي كارگران 
كـرد  سراسيمه را صاحبان سرمايه  كه اعتصاب غذاي كارگران يك حركت دسته جمعي بخشي از كارگران بود

 كاري اجباريبراي چند ماه مجبور به لغو اضافه –در بخش توليد  به ويژه –و براي جلوگيري از ادامه اعتصاب 
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و مطالبـات   هـا خواسـت نمـودار  و از سويي ديگر بوده نشانگر قدرت كارگران از يك سو اين موضوع . گرديدند
بروز پيدا انبوه كارگري است كه سالهاست رويهم انباشته شده و بصورت خود به خودي در يك حركت جمعي 

-امـا اعتصـاب   نـد شركت كرد) غذا(اما هر چند بخشهايي از توليد در چند شيفت در اين اعتصاب . كرده است
و به ديگر سخن قدرت جمعي خود را به نمـايش نگذاشـتند   نكرده گردهمايي واحد كنندگان در يك اجتماع 

يي اعتصـاب  چرا ما كارگران ايـران خـودرو  حال سوال اينجاست كه . ندبلكه تنها از خوردن غذا خودداري كرد
  غذا را به اعتصاب از كار گرده نزديم؟

همسران خود در ميان نگذاشتيم كه كار شاق خانـه  حتي ما كارگران قبل از اعتصاب مسايل كاريمان را با 
-همان. كنندبيرون از خانه هم كار مي ،بدون مزد داريِها عالوه بر كار خانهبعضي از آن .داري را به عهده دارند

گيريم نيمي از آن متعلـق بـه   ي كه ما ميددر واقع دستمز. ورش كارگران آينده را به عهده دارندكه كار پرها 
كننـد از موفقيتهـا و   داري كار ميبسياري از ما بعد از اعتصاب با كارگراني كه در بخش خانه. خانم خانه است

در صورتي كه زنان خانه دار . از آنها براي پيشبرد كار در آينده كمك نخواستيمو شكستهامان صحبت نكرديم 
مسئولين پيكان شهر كه ميخواستند كرايه منـازل را بـاال ببرنـد     عليهخود  اعتراضاتبا ) 73-80( 80در دهه 

و تا آنجا پيش رفتند كه خواستند اتوبان را ببندند كه با تمكين مسـئولين كرايـه منـازل     هدست به تجمع زد
ر اعتراض به اضافه شدن كرايه منازل پرداخت آكورد شوهرانشـان را  د كههمين همسران ما بودند  .اضافه نشد

  .خواستار شدند
چرا مشـكلمان را بـا ديگـر كـارگران در ميـان       ؟كارگران ديزل خودرو نخواستيم از ما حمايت كنند ازچرا 

چرا موقعي كه ميشنويم كارگري پس از ماهها دوندگي براي گـرفتن دسـتمزدش كـار بـه جـايي      ؟ نگذاشتيم
زماني كه كارگران بـه گلولـه بسـته     ؟شوداعتراضمان بلند نمي صداي زندزندگي را با مرگ طاق مي و بردنمي
در . شـته اسـت  ايهايمان جانش را بر سـر رفـتن بـه سـر كـار گذا      هم طبقه ازنه انگار كه يكي گويي ند وشمي

! مجـالس تـرحيم شـركت ميكنـيم    ي اين را داريم كه حتماً در دغدغهميرد اي مي هنرپيشههرگاه صورتي كه 
تفاوتي كارگران نسبت به البته در اينجا قصد مخالفت با چنين كاري نيست، بلكه هدف اين اشاره نماياندن بي

ي آنـان بايسـتي   و طبيعي اسـت كـه مسـئله   ... نداز خود مايمردماني كه باشد؛ ي كارگران ميمرگ مظلومانه
  . برايمان از اهميت بااليي برخوردار باشد

 ،استبداد سـرمايه اسـت و ايـن مـانع     شودمييكي از عواملي كه مانع همبستگي و ايجاد تشكالت كارگري 
افـزوده   قاختنـا  و بر دامنه جـو سـركوب   ه روزهر روز اعمال شده و آگاهانه براي سركوب اعتراضهاي كارگري

دادن  وميتوانند با صحبتهاي شفاهي  هاكارگران آگاه و پيشرو در كارخانه .تمام مسئله نيست اين اما. شودمي
خبـر  بـراي مثـال   . كننـد اطالعيه و اعالميه كارگران را از وقايع كارگري داخل كارخانه و ديگر كارگران باخبر 

ضـرورت همبسـتگي و    رسـانده و بـه گـوش همكـاران    اعتصاب و خواست مطالبات كارگران الستيك البـرز را  
  . دهندسازي توضيح حمايت از كارگران هفت تپه را براي همكاران و ديگر كارگران ماشين

و همسـرانمان   نـه بعـد از آن بـا    و اعتصاب نه در حين  ،نه قبل از اعتصاب غذا در باال آمد،همانطوري كه 
 اياين اعتصاب به طور خود به خودي به دنبـال اطالعيـه   .داريمرا باور نقدرتمان . همكارانمان صحبت نكرديم

در ايـن رابطـه توانسـت     كه شكل گرفت و هدفش اعتصاب غذا عليه اضافه كاري اجباري و كمي دستمزد بود
در رابطه بـا   .اضافه كاري اجباري لغو شده استكه چندين هفته است  .مسئولين كارخانه به تمكين وادار كند

اين مسـايل   با اگرببينند. مبارزه كارگران استتداوم گروي  اند كه تحقق آنها در هايي دادهقولدستمزدها هم 
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اجباري شروع خواهد شد و قول افزايش دستمزدها را زير پـا   يهاكارياضافه بار ديگربرخورد ميكنيم، منفعل 
هيچگونه واكنشي نشـان  اين مسايل  بهتفاوتي با بيند اما اندهبارها همكارانمان را اخراج كرد. خواهند گذاشت

شـروع   ...وو تهران پـاك  ،ايفاچيكار ،انكپارس پا يهازمزمه اخراج كارگران پيمانكاري .نكرديم ياعتراضنداده و 
هـا را  ابتدا قـراردادي . آمدما خواهند خود سراغ به تفاوت باشيم فردا بي هااگر در مقابل اين اخراج .شده است

  .عدش به سراغ بقيه خواهند رفتدهند و بهدف قرار مي
قـراردادي   از و صحبتهايش هاوزير كار صاحبان سرمايه از يكي دو سال پيش در سخنراني چه بايد كرد؟

اين وزير كار و صاحبان سرمايه براي بهره كشي از نيـروي كـار ارزان    .سخن به ميان آوردشدن كليه كارگران 
در ايـن  . انـد  ريـزي كـرده  برنامـه  براي آن از چند سال پيش كه  استراهكارشان قراردادي كردن كليه كارگران

از  يبسـيار . رفتنـد ميهاي بزرگ   كمتر به كارخانه در ابتدا .نداهبسياري از كارگران رسمي را اخراج كرد راستا
مبارزات اين كارگران براي برگشت به كـار از حمايـت كـارگران شـاغل     . نساجيها كارگرانشان را اخراج كردند

انـد كـه    خودرو رفتههاي بزرگي چون ايران صاحبان سرمايه به تازگي به سراغ كارگران كارخانه. رخوردار نبودب
داران و دولتشـان بـه خـوبي متحدانـه بـراي بـاال بـردن سودشـان و اسـتفاده          سرمايه. در باال به آن اشاره شد

. انـد  ي به بسياري از خواستهاي خود رسـيده ريزحداكثري از استمثار و بهره كشي از نيروي كار ارزان با برنامه
آنجايي كـه نيـاز   . سياسي و فرهنگي براي سركوب ما استفاده ميكنند ،صاحبان سرمايه از كليه امكانات مادي

. ندوشـ سازي فرهنگي با طبيعي جلوه دادن استثمار و بهره كشي باشد به ابزار فرهنگي متوسـل مـي  به وارونه
در ايـن مـورد كليـه سـرمايه داران     . شـوند وب باشد به عوامل سركوب متوسل ميآنجا كه نياز به نيروي سرك

بـري از ارزش اضـافي حاصـل از نيـروي كـار      تنها اختالفشان بر سر سهم. جهاني و دولتهايشان با هم متحدند
ا بيشترين ارزش اضـافي ر كارگران سرمايه ما  اما در اين گوشه از جهانِ. ولي در سركوب همگي متحدند. است

دستمزد در سـطح جهـاني بسـيار    ميانگين دستمزد ما از  و در عين حالبراي صاحبان سرمايه توليد ميكنيم 
كه خيـل عظـيم كـارگران    تر و بيشتر ميشود اين در حالي است كه گراني و تورم هر روز گسترده. كمتر است

اگر خط فقر در اول سال . بدهيم تن وادارمان ميكند براي زنده ماندن به هر كاري با هر دستمزديكار بهآماده
و درست در . رسيده استيا بيشتر هزار تومان به نهصد رض شش ماه تومان بود خط فقر در عششصدهزار 87

  . دستمزد نيروي كار در پايين ترين حد نسبت به خريد مايحتاج رسيده استهمين هنگام 
ارگران حقـوق معوقـه قـراردادي و كـارگران     همبستگي ك و هجوم همه جانبه سرمايه داران اتحادمقابله با 

همانطور كه در باال اشاره شد زماني كه كارگران شاغل به حمايت از كـارگران  . رسمي و شاغل را طلب ميكند
 قطع توليد يعني توليد ارزش اضافي به و صاحبان كارخانه را تهديد برخاستندقراردادي در ايران خودرو ديزل 

. مسئولين كارخانه به خواست كـارگران تـن داد  و اني به سرمايه زير ضرب رفت ، شريان اصلي خون رسكردند
بلكه همبستگي و اتحـاد   دميده شوداتحاد و همبستگي كارگري چيزي نيست كه از خارج به جنبش كارگري 

 .اسـت  نيـروي كـار   و زمينه اصلي اين اتحاد كااليي بـه نـام   ماهوي در جنبش كارگري استامر كارگري يك 
سـرمايه بـروز    بـا درهم آميـزي  از طريق اين كاال آن است كه توليد ارزش اضافي ميكند، و اين ويژگي ويژگي 

. اسـت تعدادشـان  ند، قدرتشـان در  رداران داكارگران در مقابل آن همه امكاناتي كه سرمايه. عيني پيدا ميكند
زماني ميتوانند زودتر و  و اخراجاز تعطيل شدن كارخانه شان براي جلوگيري كارگران الستيك البرز در مبارزه

روزهـا و  . باشـند برخـوردار  حمايت كارگران ايران خودرو ديگر كارگران شاغل از بهتر به اهدافشان برسند كه 
ايـن  . دهندخود را نشان مي كارگران الستيك سازي تجمع ميكنند و به اشكال مختلف اعتراضكه ماههاست 
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منجـر  توليدي ندارند كه زيرا اين كارگران  كنداي وارد نمي ي خدشهبر توليد ارزش اضاف اتاعتراضات و تجمع
اما اگر كارگران شاغل به حمايت از كارگران بلند شوند صاحبان سـرمايه حسـاب   . اضافي گرددارزش به توليد 

اتحـاد بـين   كـه  اينجاسـت  . افتـد  چون در اين موقع توليد ارزش اضافي به خطـر مـي  . كارشان را خواهند كرد
ن شاغل و حقوق معوقي، از فشار كار بر كارگران شاغل نيز ميكاهد و از تركتـازي صـاحبان سـرمايه در    كارگرا

  .مورد شدت كار و اضافه كاري اجباري ميكاهد
هاي قانوني فشار و اخراج كارگران را فراهم كـرده   ، زمينهگذشتهدر يكي دو سال كار موادي از قانون تغيير

ارگران رسمي و به كارگيري كارگران موقت بود كه تا حـدود زيـادي بـه ايـن     يكي از اهدافشان اخراج ك. است
در كـه  كاريهاي اجباري همان كـاري اسـت   تغيير مواد قانوني كار براي تشديد كار و اضافه. اند خواست رسيده
ابلـه بـا   اعتصاب غذاي كارگران ايران خودرو هم براي مق. ن خودرو اعمال ميشودراها و از جمله اي اكثر كارخانه

  . چنين مسايلي بود
كـارگري كـه نسـبت بـه     . حمايت از كارگران حقوق معوقي عيناً حمايـت از خـود كـارگران شـاغل اسـت     

  . همسبتگي كارگري بيتفاوت است نميتواند در مقابل اضافه كاري اجباري هم متحدانه عمل كند
. ميـان همكارانمـان ميباشـد   تبليغـي در   و براي رسيدن به يك همبستگي كارگري نياز بـه كـار فرهنگـي   

يكي از نيز خبرنامه كارگري  توزيع. دهنده انجام دادآگاهينوشتن مقاالت يا از طريق ميتوان اين كار را شفاهاً 
  . است كارخانجاتوسايل آگاهي رساندن به بدنه كارگري در 

  
  سخن آخر

  

اري بـيش از ايـن از يـك حركـت     انتظـ . بضاعت اعتصاب غذا همان بود كه در باال به آن پرداختيمتوان و  
خبـر ماندنـد،   گيركننده بود، و بسياري از همكاران ما از آن بيتوان گفت غافلخودي كه تا حدودي ميخودبه

اما خود اين حركت حاكي از نارضـايتي عميـق كـارگران از شـرايط كـاري و كمـي       . دور از واقعيت خواهد بود
اگر بخواهيم به مطالبـات  . ه اين حركت جمعي به وقوع پيوستدستمزد بود كه با وجود جو پليسي در كارخان

هـا و  هاي خود برسيم، نياز به ارتباط آگاهانه با ديگر همكاران براي بررسي قـوت و ضـعف اعتـراض   و خواست
هايي هاي گذشته و استفاده از دستاوردهاي ديگر كارگران داخل كشور و ديگر نقاط جهان يكي از راهاعتصاب

هر حركت اعتراضـي نيـاز بـه آگـاهي دارد و     . هاي اعتراضي بعدي ياري دهدتواند ما را در حركتاست كه مي
قدرت و توان ما در نيروي عظيم . تر باشد دستاوردهايمان نيز بيشتر خواهد بودهاي ما آگاهانههرچقدر حركت
  . كل باشيمزودتر و بهتر به اهدافمان برسيم كه آگاه و متشتوانيم ميآنگاه كارگري است و 
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