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 ضروری هایزمینه   و  کارگری عمومی اعتصاب

 منصوران  عباس

 در   بمانند   برستم   خواهند نمی   دیگر  که  ستمکشانی   و  روستا  و  شهر  دستان تهی  و کارگران  فعال  حضور

  و   هاکوچه   ها،دانشگاه   در  ها،خیابان   کف   در  که  مردانی  و  زنان  .است ید پ   جا   همه   در  انقالبی،  خیزش

  یک   نمایانگر  سازند می  امیدوار  و  زنده  و  بیدار  را  شهرها  فضای   که  شبانه   یشعارها    و  شهرها  محالت 

  تا   کردستان  از  ایران  سراسر  در  سالمندان  و  مندانتجربه   ،انجوان  ،اننوجوان  ،انزن   هستند.  انقالبی  برآمد 

  های موج   ونچ    که  هستند   کسانی   کنند،می   ایستادگی  که   برکف  جان  ایران  جغرافیای  سراسر  و   بلوچستان

 اند. پاخاسته   به  پوالدین  ایاراده  با  خود   انسانی  حقوق  و    آزادی  و  زندگی  برای  خروشان  دریایی  بر  شرکس

  علیه   نبرد   و  سرنگونی  یاراده  به  بلکه  اعتراض،  برای  نه  دیگر  ،پاخاستگانبه   این  که  گفت   توانمی

  و   دیاقتصا    منافع  ،کنجه ش  و  گلوله  زور به  که  برخاسته   حاکمیتی  برابر  در  جنبش  این  .نظام  حکومت 

  دانسانی ض  مناسبات   و   ساخته  دهربرآو  و  کرده  تحمیل  را  مسلط  طبقه و  خود   حکومتی  و  سیاسی

  بنابراین  .است   گرفته  گان وگر   به و  برده  غارت به  را  جامعه  زندگی  و  هستی  استبدادی،  -داریسرمایه 

  در  که  زنان  جمله  از  فرودستان   و  انشوندگ  استثمار  تمامی  انقالبی،  خیزش  این  یبرنده پیش   نیروهای

 بردگی   به  مردساالرانه  سیستم  و  کشیبهره   مناسبات   و  حکومتی  احکام  و  قوانین  به  بنا  تاریخ  درازای

 .هستند  د انبوده   محکوم

 زان، موآدانش   زنان،   محالت،  هایکمیته  زیرپیگردها،  اسیران،  ن،فدایاجان  یهاخواست   و  شعارها 

  که   هستند   فرودستانی   و  کارگری  طبقاتی  هرم    یدهنده  نشان   ،همه  و   همه   نشجویان دا  گر،کار طبقه   جوانان،

   اند.کرده اراده طبقاتی  هایستم  به  دهی پایان برای

  به   نباید   نیست،  همراه  کارگر   طبقه  سراسری  و  میعمو   اعتصاب   با  هنوز  انقالبی  جنبش  ینا  اگر  ،نی بنابرا

  هیچ   بدون  ،سراسری  خیزش  این   .شود   ارزیابی   جاری  اعتالیی   شخیز  در  کارگران  یبت غ  یا  و   فاوتی تبی 

  تی طبقا   سراسری  و  میعمو  اعتصاب   ساز  زمینه   که   است   گرفته  خود به   انقالبی  صفت   آنجا  از  اگری  و  اما

  ها شهر   ایران،  سراسر در  خود   دانشجویان  و   آموزدانش   فرزندان  با  مرد،  و   زن کارگران  .باشد می   کارگران
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  انقالب   یبالنده   و   مادی  نیروهای  و  داشته  شرکت   جنبش  سنگرهای  یهمه  در  و  فتهرگربدر  را  روستاها  و

  .آیند می  شمار  به

  سیاسی -اقتصادی  مبارزه  روند   یک   بلوغ   در  که  است اجتماعی   انقالب   شروع  ابزار  مانند   عمومی   اعتصاب 

  از   را  کارگران  می،السا  و   سلطنتی   هایمت حکو  که  جاآن  از  رسد.می   بالندگی  به  کارگر  طبقه  روزمره

  سان به   ، عمومی  اعتصاب   یاندیشه   بودند،  کرده  محروم   اجتماعی  و   سازمانی   و   سیاسی   حقوق  هرگونه

  نهادهای   و  هاسازمان   .است   بوده  جاری  کارگر  طبقه  ذهنیت   در  ،شده  انیدهرپرو   و  زنده  بالقوه،  نیرویی

  گاز   و  نفت   خدماتی  و تولیدی  هایبخش   رد   سوسیالیستی-رگریکا  های هسته   و   کارگری   مخفی  نیمه   و مخفی

 فرهنگیان،   و  گارانزآمو  حومه،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد   شرکت   اهواز،  فوالد   تپه،  هفت   پتروشیمی،  و

  بخشیدن   عت سر   و   سیاسی  بلوغ  به   همه   و  همه  و...  زنان  گان، بازنشست  ،کارگر  طبقه  با  همبسته  یان نشجودا

  کسی   یاراده   به  ،فرارسیدن  این  رسانند.می   یاری  کارگری  میعمو  ب ااعتص  نشستن  بار  به   و  بالندگی  به

  و   گوید نمی   پاسخ  سیاسی  حزب   یا  سازمان  یک  میل  به  بنا  و  پنهانی  فراخوان  با  و  مخفیانه  اگهانی، ن  نیست،

 .شود نمی  برپا  مصنوعا

  و   پتانسیل  دارای  معنا،  ینا  به  و  است   طبقاتی  –  اجتماعی  و  تاریخی  یا  پدیده  کارگری،   یعموم   اعتصاب  

 کل   درآمد   و  خدماتی  و  مصرفی  و  تولیدی  هایارزش   آفرینندگی  که  بوده  خود   یطبقه   طبقاتی  دینامیسم

  ضدانسانی   مناسبات   تغییراین  و   دگرگونی  تاریخ،  مادی   دیالکتیک  به  بنا  بنابراین  دارد.  بردوش  را  یجامعه 

  واکنش   بنابراین،   کارگر  طبقه   عمومی  ب اصاعت   . است   جامعه  آفرین  ارزش  طبقه  یعهده   به   نیز   طبقاتی  و

  به   ناپذیرگریز  ایپدیده  یعنی  ،ضرورت   یک  روی  همین  از  و  است   کارگر  طبقه  طبقاتی  ماهوی  و  سرشتی

  آید.می  شمار

  »اعتصاب   کتاب   در  روسیه،  ۱۹۰۵  کارگری  انقالب   بررسی  در  لوکزامبورگ  روزا  انقالبی  بیان  به

  ی توده   حرکت   روش  کارگری...  ایتوده   »اعتصاب   ی«:کارگر   یاهتحادیه ا  و  سیاسی  حزب   ی،اتوده 

 است.« انقالب  در پرولتاریا مبارزه ایپدیده  فرم است،  پرولتاریا
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 ها  ترو ضر و عوامل

  کنون تا  پیرامونی کشورهای  چه و  متروپل  کشورهای  در  چه  داریسرمایه   حاکمیت   یخر تا  در  حکومتی   هیچ

   کامنا  یا  دیپیروزمن  از  جدا، سیاسی  هایانقالب   دستکم  و   رگری کا  ی عموم  های اعتصاب    وقوع  از  نتوانسته

  تی طبقا   مبارزه  مادی  کارکرد   از  شناختی  که  افرادی  هاییورداپیش   برخالف  کند.  جلوگیری  هاآن   بودگی

  شرایطی   و  عوامل  به  کارگری،  عمومی  اعتصاب   طبقاتی،   مبارزه  از  علمی  شناخت   و  درک  به  بنا  ندارند،

  زایی   بیرون  و     شرایط  آن  ساز  و  سوخت   از  ،طبقاتی  مبارزه  از  ایویژه   یمرحله  رد   که  دارد   بستگی 

  های زمینه   و  انقالب   مانند   ،عمومی  اعتصاب   مبنا،   براین  د.تراومی   بیرون   کارگران  انقالبی   ی« »غریزه 

  با   سرعت   به  طبقاتی  آگاهی  و   بیداری   .یابد می  زایش  طبقاتی  مبارزه   دیالکتیکی  روند   از  ،انقالب 

  شود. می  بیدار  آفتاب   درخشش  همانند   سیاسی  طبقاتی  آگاهی  و  فهم  به  روزمره  و  اقتصادی  ایهاسته وخ

  ای هزخم   و  آیند می  در  اصد   به  (لوگزامبورگ   اروز)  شورایی  انقالب   سرخ  گل  بیان    به  زنجیرها  یحلقه 

 قدام ا  و   زنده  یمبارزه   در  کهلب  نشیند، نمی   بار  به  فرمان،  و  بیانیه   کمک  هب  بیداری  این  کنند.می   زبا  سر  کهنه

  طبقاتی   آگاهی   سیاسی،  آموزش  آید.می   دست   به  حاکم  طبقه   و   حکومت   برابر   در  طبقه   خود   مستقیم   و  عملی

   سرمایه   ت یحاکم  و  سرمایه  استبداد   به  دهی  پایان  و  سرنگونی  آید.می  دست   به  فرایند   این  در  سازمانیابی  و

  در   بورژوایی اپوزیسیون  بینشی،  ینچن   جز  پذیرد.یم   انجام  ی حسال  و   ویژگی  ینچن   با   و   طبقه   چنین  دست   به

  می   پاخاسته  به   کارگر  طبقه  و  هاتوده   یزدهحیرت   چشمان  برابر  در  را  انقالبی  جنبش  یثمره   ، نشسته  کمین 

 رباید. 

 

   عمومی  اعتصاب ضروری  عوامل و  عناصر مهمترین

 دار، ادامه  و فراگیر ای توده  عمومی اعتراض  -１

 زمانده سا و رهبری  هایه هست   از یبرخوردار -２

 خودیاری  و  تصاب اع  مالی صندوق -３

 آن. تداوم   و اعتصاب  یانگیزه  و  روشن افق از برخورداری -４
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  رهبری   گرفتن  دست  به  کارگری،  عمومی  اعتصاب  پیروزی  ضامن  و  عنصر  ترینبخشجان   و  مهمترین 

 است.  آن انقالبی وضعیت در  آن  طبقاتی افق و سیاسی

 

  کارگران  ،روز  شبانه ۱۰۰ به  نزدیک   یافت،  فوران  ژینا  نام  به  که  ن کنو   تا جاری مهرماه  قالبی نا   جنبش  در

  روزها   و  سرپناها،  و  هاخانه   ،محالت   ها،خیابان   در  صبح   تا  شبانه  فریادهای  در  گان،پاخاسته   به  همراه  به

 اخیر  روز  سه  رد   عالوه  به  هااعتصاب   و  تظاهرات   همه  در  ساز،  سرنوشت   و  تاریخی  جنبش  این  در

 کردستان،   به  داعشی  نظامی  حمله  و   نظامی   حکومت   علیه  کردستان،  ستم   زیر   های توده   با  همبستگی

  به   طبقاتی  صورت   به  کارگران  سرافراز،  و  پاخاسته  به  کردستان  با  همبستگی  در  شدند.  پیشگام  شجاعانه

 دهند. پیوند  سراسری خیزش به ار کارگری اعتصاب  خود  طبقاتی هایدرخواست  با  همراه تا مدند آ  میدان

 

 کارگری  اعتصاب اخیر هفته یک بر مروری

  و   پیوند   بیانگر  اخیر،   یروزه   ۸  در  کارگر   طبقه  یشده   گزارش  هایاعتصاب   از  ایگوشه   به  گذرا  مروری

 باشد: می  جاری انقالبی جنبش در دستانتهی  و کارگر طبقه همبستگی و  حضور

 

 آبانماه  ۲۸

  مجتمع    گروه  ۳  سایت   کارکنان  اعتصاب   ،نوامبر  ۱۹آبان   ۲۸  شنبه  روز  -  کروز  صنعتی   عظیم  مجتمع

  خودرو   صنایع  در  سازیقطعه  شرکت   بزرگترین  که  کروز  تولیدی  صنایع  .شد   آغاز  کروز  صنعتی   عظیم

  و  خودرو ایران  جمله از  هاخودروسازی   قطعات   کننده  تامین   بزرگترین   آید،می شمار   به سازیماشین   نیز  و

  کارگر   زنان  را  آن   کارگران  درصد ۷۰  به   نزدیک  که  کارگر   ۱۲۰۰۰  از  بیش  و  آید می   شمار   به  سایپا

 .هستند   کار به  مشغول مجموعه  این در دهند،می  تشکیل

 آبان  ۲۸  شنبه
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  کارخانه   دو  شیفت   کارگران  روز،  این  در   زدند.  اعتراض   به  دست   ،تهران  داروگر  کارخانه  کارگران 

  از   دست   انقالبی  خیزش  با  همراهی   و  دستمزدها  لناز   سطح  به  اعتراض   در  مو د   بار   برای  نیز  تایر   ایران

 کشیدند.  کار

 

  کار  سر  از  برگشتن  هنگام آبان،  ۲۹ روز  که  اراک،  محالت   یساله  ۱۴ کار  کودک  ،رضایی  ایلیا  -آبان  ۲۹

  گرفت  قررا  شلیک  هدف  گشت،  بازمی  خانه  به  مرکزی  استان  در  محالت   شهر  در  سازی  دوچرخه  یک  در

  و   شکنجه  برقی  شوکر  با  و  کشانیدند   خودرو   داخل  به  را  او    سرکوبگران  شد.  یزخم  شدت   به  پا  پهلو  از  و

 شدمی   محافظت    خیزشگران  سوی   از  حاکیه  در  او  .کردند   جلوگیری   بیمارستان  به  وی   انتقال  از  هاساعت 

 اام  ،بود   زخمی  و  دهکر  کشلی   او  به  اینکه  با  داد:  گزارش  گفت می   سخن  سختی  به  تخت،  روی  پهلو  به  و

 ند. د کر  شکنجه  سپاه مقر در و  خودرو  درون را او شوکر  با  سرکوبگر نیروهای

 

   ماه آبان سی

  جنبش   با   همبستگی  با   همراه   مختلف  هایبخشدر    کارگران  -سنندج   ترکیبی   سیکل   نیروگاه   کارگران 

  دقتی   بی  چند   تجربگی،بی   سبب به   اسفانهتم   بیاینه  این  در  کردند.  اعتصاب   اعالم  ایبیانیه   انتشار   با  ،انقالبی

  د.نشومی  دیده کارگر  طبقه طبقاتی همبستگی  مفهوم با  ناهمخوان  و هادرخواست  کردن فرموله در

 تولید   به  کار  محل  در  آمادگی  بیشترین  با  کارگران،  ما  که:  کردند   اعالم  جمله  از  خود   یبیانیه   در  کارگران

  استقرار   موجب   امنیتی  نهادهای  ناصحیح  های  سیاست   انهمتاسف  .مای  ورزیده  اهتمام  مردم  نیاز  و  برق

  تشویش   و  مزاحمت   ایجاد   امنیتی,  فضایی  کردن  فراهم   و   نیروگاه   داخل  در  نظامی  شبه   و  نظامی  نیروهای

  شده   نیروگاه   همجواری   در  ننله   و  قلیان  روستاهای  برای  حساسیت   و   شبهه   ایجاد   نیز  و  کارکردن  برای

   است.
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  حضور   به  نیازی  مردم  ثروت   از  بخشی  مثابه  به   تولیدی  مرکز  هر  و  سنندج  اهنیروگ   میدار  اعتقاد   ما

  همجوار  مردم  و  کار  محل   آن  کارگران  خود   عهده  به  کار  محل  امنیت   تامین  و  ندارد   غیرهمکار  نیروهای

  است.

  ر یمد   به  وضعیت   سازی  عادی  و  نیروگاه  از  امنیتی  نیروهای  سریع  خروج  لزوم  اعالم  ضمن  کارگران  ما

 « بود. خواهد   آنها متوجه امنیتی های سیاست  زیانبار نتایج دهیم می هشدار امنیتی  نهادی و  اهنیروگ

 سنندج  ترکیبی سیکل  نیروگاه کارگران از جمعی

 

  های اعتصاب   به   سراسری  شکوه  با  هایاعتراض   و  اعتصاب   موج   پی  در  روز،  همین  در  ماه،  آذر  اول

  دست   تهران  اکبرآباد   پایانه  رانندگان  و  موتور  بهمن  ت شرک  ن،ا ممسجدسلی  پتروشیمی  کارگران   کارگری،

 .کردند  تحصن  و کشیدند  کار از

  اعتراض   و  اعتصاب   از  آذرماه  اول  شنبهسه   روز  در  منتشره  ویدیوهایی  و  هاگزارش   -بریربا  رانندگان

  سرکوب   ماموران  دهند.می   خبر  تهران،  استان  در  شهر  اسالم  -اکبرآباد   باربری  پایانه  کارکنان  و  رانندگان

  کارگران   هانردلی  مقاومت   با  اما   کاربازگردانند   به  را  کارگران   تا   آوردند   هجوم   پایانه   این   به  ویژه یگان 

  شدند. روبرو

  برخاستند. اعتراض  و اعتصاب  به نیز روز این در - مسجدسلیمان  پتروشیمی کارگران

-شهر  )نسیم  تهران  آباد   اکبر  باربری  رانندگان  ،۱۴۰۱  آذر  ۱  شنبه  سه  روز  -  باربری  و  کامیون  رانندگان

  خیزش   از  پشتیبانی  در  هد رانن  کارگران  زدند.  راهپیماپی  و  اعتصاب   به  دست   شهر(  اسالمی  کنار  در

  بوستان   بخش  مرکز  و  دارد   قرار  تهران  جنوب   در  شهر  نسیم  دادند.  سر  دیکتاتور  بر  مرگ  شعار  سراسری

  کارخانجات   و  صنایع  و  دارد  جمعیت   هزار  دویست   بر  افزون   و  آید می  شماربه   بهارستان  شهرستان

 اند.شده  برپا  تهران شهر جنوب  این در بسیاری
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 کرج  موتور  بهمن  کارگران عتماجا و تصابعا

 

  و   اعتراض   به   دست   دوم   بار  برای  ،کرج  موتور  بهمن  کارگران  رماه،ذ آ   ۱  روز   -کرج  موتورز   بهمن 

   زدند. اعتصاب 

 

  قطعه   و  موتور  بهمن  مجموعه   در  خودروساز  و   ساز   قطعه   اعتصاب   از  ایهی بیان   با  -  تپه   هفت   کارگران

  در   تپه،  هفت   نیشکر  مجتمع   از   اخراجی   پیشتاز   و   آگاه   رگرکا  بخشی،   اسماعیل   ند.کرد   حمایت   ها   سازی

  محکوم    را  گرانخیزش  سرکوب   برای  کردستان  به   لشگرکشی  سراسری،  خیزش  به  همبستگی  در  تویتی،

  از   محلی  هیچ  »سرکوب«  واژه  دیگر  کردستان  »در  که  کرد   اعالم  خود   تویتر  در  بخشی  اسماعیل   کرد:

   الماع مردم هعلی رسما ندارد، اعراب 

 ندارد.«  فریادشان جز سالحی هیچ  که مردمی کنند،  شانباران  کش مو مانده فقط کردن جنگ

 

  و    انقالبی  جنبش  اتحاد   روز  از    شورا   روز،  این  در  -فرهنگیان  صنفی  هایتشکل   هماهنگی   شورای

  ر د   ایران   سراسر  آموزاندانش   و  فرهنگیان  عمومی  عتصاب ا  روز   سه   فراخوان   .کرد   پشتیبانی   سراسری

  طبقه   از  یمی ظ ع  بخش  عنوان  به  معلمان  کارگری  جنبش  پشتیبانی  و   همراهی  آذر،  ۲۶  تا   ۲۴  وزهایر

 شد. روبرو شکوهمند  پاسخی   با کارگر

  

 آذر   ۲ چهارشنبه

شرکت    ،الوند   قزوین   دیزل  بهمن  کارگران  اعتصاب   و  اعتراض   -  الوند  قزوین  دیزل  بهمن  کارگران 

گران اعتصابی مرتبط صنعت خودروسازی پیوستند. بهمن  کارآذر، به  ۲»بهمن دیزل« قزوین از روز  

 .های زیرمجموعه هلدینگ »گروه صنعتی بهمن«است دیزل از شرکت 

 ، مشهد  نشانی آتش سازمان کارگران اعتراض  و اعتصاب -  مشهد  نشانی آتش
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 در   )سالکو(  جنوب   آلومینیم  صنایع  مجتمع  کارگران  تصاب اع   -)سالکو(  جنوب  آلومینیم  صنایع  مجتمع

  فارس، در مرد ال

  ادامه  همچنان پتروشیمی مجتمع در شاغل شرکتی و قراردادی کاران اعتصاب  یادامه  -پتروشیمی مجتمع

 دارد. 

 

 پنجشنبه  ماهذرآ  سوم

 .قزوین در محرکه نیرو  سازی  ماشین شرکت  کارکنان عتصاب ا  -قزوین سازی ماشین

 کارگران  دارد.  ادامه  همچنان  تهران  در  کروز  سازیقطعه   شرکت   کارگران  اعتصاب   -  کروز  سازیه قطع

  و   دادند،  ادامه  اعتراض   و  اعتصاب   به  گذشته،  روز  دو  هایاعتراض   و   اعتصاب   یادامه  در   کروز  شرکت 

  نان ز  را  مجتمع  این  کارگران   درصد   ۷۰  از  بیش  بازداشتند.  خشرچ  از  را  سرمایه  و  سود   تولید   چرخ

 . دهند می  تشکیل

 

  سوم   فلکه  در  جنبش،  با   همبستگی  در  انقالبی  خیزشگران  -انتهر  جنوب    فرودستان    آذرماه،  سوم

  چراغ   و  چشم  کردستان،  »مهاباد،  ،  انقالبه«  صدای  نیست،  اعتراض   دیگه  »این  دهند:می   شعار  تهرانپارس

 برآمد   چندمین  برای  ،تهران  آبادنازی   هایه کوچ  و   هاخیابان   بستن  با  آباد   نازی  شجاع  گانپاخاسته   .ایران«

 .دادند  فراری را سرکوبگران شبانه، یها فوران  و

 

 آذر   ۳ پنجشنبه

  در   را  بسیج  پایگاه  سرکوب،  نیروهای    راندن  با  شجاعانه  و  شبانه  ،   کرج  فردیس  در  انقالبی،  خیزشگران

 کشیدند. آتش به سرمایه  اسالمی نظام  علیه  خود  خشم  آتش

 

 آذر  ۴  عهجم
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  اعتصاب   و  کشیده  کار  از  دست   البرز  استان  در  هشتگرد   زرنام  شرکت   کارگران  -  هشتگرد  زرنام  شرکت

  کردند.

 

  شهرستان   توابع  از  رامشه  روستای  آذر  ۴  جمعه  -  رامشه  روستای  زحمتکشان  و  دختر  آموزاندانش

  ۸۰  در  اصفهان،  ریکیلومت۱۷۰در  جمعیت   تن  چهارهزار  ازبیش   با  اصفهان  استان  در  علیا  جرقویه

  دستان تهی   خیزش  مورد   دهها  از  اینمونه   سمیرم،   یزنه ور  و  شهرضا شهرستان مرکز  جنوب   کیلومتری

  از   خروج  هنگام  روستا،  این  آموز  دانش  دختران  است.انقالبی   خیزش  به  پیوستن  و  ایران  در  روستایی

  به  اسالمی  حکومت   علیه   و  آزادی  زندگی،  زن،   خروش  با  و  دارند می  بر  سر  از  اجباری  مقنعه  مدرسه،

  به   روستا  زحمتکشان  شدند،  دستگیر  و  مجروح  دختران  از  برخی  کردند،  لهحم  سرکوبگران  آمدند   خیابان 

  بیرون   روستا  از  و  کرده  دستگیر  را  او  بردند   هجوم   مزدوران  از  یکی   سردسته  یخانه   به  پاخاستند، 

  کنند،   آزاد   را  اسیر   دختران  که  خواستند   مزدوران  از  درآوردند،   محاصره  به  را   کالنتری   سپس  رانند، می

  برای  که   خواهد می   و  نیست   اختیاراو  در  بازداشتی  هیچ  گوید، می   طلبانه  تسلیم  زبونی  به  کالنتری  دهفرمان

  را   اصفهان  ویژه یگان   شمارد.می   مسئول  را   اصفهان  ویژه یگان   کنند،  بازرسی  را   کالنتری  اطمینان،

  حکومت ری،خوا  و  شکست   این   پی  در  سازند.می  شده  بازداشت   دختران  تمامی  دیآزا  به   ناچار  سرانجام 

  سرکوب   نیروهای  شده  شکستهدرهم  روحیه    تقویت   به  تالش  در  بسیج،  هفته  یبهانه   به  آذر  ۵  روز  اسالمی

  پور   سرکردگیهاشمی   به   خود ی شکسته   درهم  بسیجیان  و  آورد   میدان  به  را  خود   فرماندهان  باالترین  خود،

  جرقویه،   فرماندار  ریاحی  جرقویه،  یجبس   ناحیه  فرمانده  فاطمی  اصفهان،  حسین  امام  ۱۴  لشکر  رماندهف

  گرد  وووو   جرقویه شهرستان مسئولین و محمدآباد   شهر اسالمی شورای و محمدآباد  شهردار زاده اسماعیل

 .  محمدآباد  شهر قبرستان در درمانده فرماندهی سرود  به تا آورد 

 

   آذر  ۵ شنبه - مرتب  لیدیتو صنعتی شرکت
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  به   دست .  بار   چندمین   مزدی   معوقات   ماه  ۹  پرداخت   عدم   به  راض اعت  در  صنعتی،  شرکت   این   کارگران

 زدند  اعتصاب 

  عرب   داریوش  و   اسماعیلی   میثم   شرکت،  این   کارگران  شدن  کشته   پی  در  –  ابویی(   )فوالد   تکنیک  فوالد 

  ۴  جمعه  روز در ابویی( )فوالد  تکنیک فوالد  در پرست  یزدان  موسی درصدی  ۷۰ جسمی سوختگی و زاده

  ۴۰۰۰تمامی   و  جوشکار  کارگران  ،گاز  لوله  انفجار  و  گاز  نشت   علت   به  بافق  د والف  مجتمع  در   آذر

  کشیدند. کار از دست  آذرماه ۵  شنبه روز در  راننده و  تولید  های کارگرخط

 

   آذرماه پنجم  شنبه  -اصفهان آهنذوب  شرکت

 هفته   ایهب اعتصا  و  هااعتراض   و  هاخواست   ادامه  در  دیگر  بار  ،اصفهان  آهنذوب   شرکت   کارگران

  شرکت   محوطه  در  و   زده  اعتصاب   به  دست     ها بخش   تمامی   آذر،  پنج  نشبه    صبح  شیفت   گذشته،در

  به   حمایت   حمایت،   شعار  بزن«   فریاد   رو  حقت   بزن،  داد   »کارگر  شعار  دادن  سر  با  وند.کرد   راهپیمایی 

 پیوستند.  کارگری های اعتصاب 

  فوالد   تولیدکننده  کارگر،  هزار  چهار   از  ش بی  با  و  آمده  شمار  به   مادر  شرکت   یک  اصفهان  آهنذوب 

 .باشد می  نیز  ریل و  ساختمانی

  هم   البرز  صنعتی  شهر  سرماآفرین  شرکت   کارگران  کارگران  ۱۴۰۱  آذرماه  ۵  شنبه  -  آفرین  سرما  شرکت

   اعتراض     به  دست   کارخانه  محوطه  در  و  پیوستند   اسریسر  اعتصابات   به  کار،  از  کشیدن  دست   با  الوند   در

 پردازد می   و..  تهویه  کولر،  ساخت   به  و  شده برپا  پیش  سال  ۵۰ به  نزدیک  شرکت   این  کردند.  یشهما   و   زده

  سالهای   در  شده  انجام  های   پروژه  از  »برخی  شرکت،  این  سایت   گزارش  به   بنا   است.  حکومتیان  دست   در  و

  گاز   و  نفت   به  مربوط  های  پروژه  عمده  دریایی،  هوائی،  نیروی  به  بوطمر  های  پروژه  عمده  اخیر:

  مجلس   سیما،  صداو  شیالت،   بیمارستانی،   طرحهای  )مجری   وشهرسازی  مسکن   وزارت   پتروشیمی،
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  مسکن،   گذاری   سرمایه  عالی  آموزش  موسسات   و   دانشگاهها   جمهوری,  ریاست   نهاد   اسالمی,   شورای

 « … و رضوی قدس تانآس سازی، خانه اجرای و طرح و مدیریت 

 در   تپه،   ازهفت   زندانی  ارگریک  فعال  قلیان   سپیده  برای  وشهر ب  ناستا   هایزندان   کل  دارها  -قلیان  سپیده 

  بازپرسی   ۲  شعبه  یوسیله  به  و  گشوده  یجدید   پرونده  شجاع،  اسیر  زن  این  شکستن   درهم  برای  اوین  زندان

  ۲۵  ایابالغیه   اساس  بر   شد.  اتهام  تفهیم  یتلفن   صورت   به   تهران   ۲۳  ناحیه  انقالب   و  عمومی   دادسرای

  سپیده   ،تهران  ۲۳  ناحیه  انقالب   و  عمومی   دادسرای  بازپرسی  ۲  شعبه   سوی  از  رهصاد   ،۱۴۰۱  ماهآبان 

  با   رکیک  الفاظ  و  افترا  تهمت،  انتشار  و   مامورین  و  مقدسات   به  توهین  اکاذیب،  "نشر  به  متهم  قلیان

  زیر   شدت   به  و  شده  محرم  برادر  و   پدر  و  مادر  با  دیدار  از  مچنان هسپیده،  است.  شده  آمیز"توهین   هاینسبت 

 دارد.  قرار شکنجه و فشار

 اصفهان آهنذوب  کارگران

  در  هابخش   تمامی  صبح  شیفت   در  شاغل  اصفهان  آهنذوب   شرکت   کارگران  ۱۴۰۱  آذرماه  پنجم  شنبه

 در  و  زده  اعتصاب   به  دست   دیگر  بارسرمایه،  کارگزاران  و  مدیران  هایوعده  تحقق  عدم  به  اعتراض 

 اند.کرده  همایش شرکت 

 

 آذر   پنجم   از   روزه  ۱۰  اعتصابی  آغاز  برای  را  عمومی  فراخوانی  گذشته  روزهای  در-  ونکامی   رانندگان

 ند.کرد  منتشر ماه

 

 و خودرسیف  کارخانه کارگران

  این   از  ش پی  ،خودروسیف  کارگران  .کردند   اعتصاب   کار،  از  کشیدن  دست   با  تولیدی،  ت کشر  این  کارگران

 کار  از  دست   خود،های  دستمزد   نشدن  پرداخت   و  ندن ما   معوق  هاماه   به  اعتراض   در  ،آبان   ۲۸  روز  از  و

 .بودند  کشیده
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 کار   از  کشیدن  دست   با قزوین  پارس  خانگی  لوازم  کارخانه  کارگران  -  قزوین  پارس   خانگی  لوازم  کارخانه

 .پیوستند  هاب اعتصا موج به

 

 ریکارگ هایاعتصاب این ویژگی

 ،ایده تو انقالبی جنبش با  همبستگی ابراز و بودگی ی مواز ،همزمانی -１

 ایران، صنعتی هایقطب  در سنگین و صنعتی - تولیدی  هایرشته  برگیری در -２

 ، هابخش  دیگر  با  آنها پیوند   و همبستگی هایپیام   و هااعتصاب  همزمانی -３

 ، پیشرو  کارگران  تنها  نه  و کارگری هایتوده   برگیری در -４

 کارگر.بقه ط  پرچم  سانبه   کار لباس با خیابان، تا راهپیمایی و  همایش ا، شعاره -５

  اعتصاب کاری،  کم  صورت   به  بلکه   باال،  هایشکل  عالوهبه   گوناگون  هایفرم  در  کارگری،  هایاعتصاب 

-سراسری  اعتصاب   ذهنیت   سرمایه،  هایچرخه   و  تولید   روند   و  تولید   در  اخالل  کندکاری،  کار،  محل  در

  و   راهند   در  دیگری  پی  در  یکی  ،رفراگی  هایاعتصاب   رشته   سازند.می   ترآماده  و  تر  پرتوان  ار  طبقاتی

  و   اعتصاب   و   کارگری،  سراسر   اعتصاب   با  خیابانی  خیزش  پیوند   ندای   . پیوندند می   هم   به  گونه موج 

   است. پیروزی ضامن و   بخش نوید  که است  واقعیتی اجتماعی،  اعتراض 
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 کروز سازی قطعه  ارگرانگ

 ۲۰۲۲نوامبر   ۲۷-آذرماه ۶


