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باسابقه  يهااز کارخانه ياریچند سال گذشته بس یط ⬤

و  هايسازیخصوص انیدر جر یکه زمان یو بزرگ

چوب حراج خورده بودند،  وکتابحسابیب يهايواگذار

  .اندافتاده و بعضاً تعطیلی سقوط یبیاکنون در سراش

که اساساً متعلق به  هاییدارا نیا يِحراج و نابود ⭕

 »يسازیخصوص«کارگران کشور است (حال اسمش 

 يا، در هر حال عمل تبهکارانه)»يسازیخودمان« ایباشد 

 کیبالاستتثنا و به  یحکومت يهااست که تمام جناح

 ۀنمونه اگر کارخان ياند (برابوده میاندازه در آن سه

در زمان  86سال  اكار يهپکو ۀورشکست

بال سال  نیشد، هم یخصوص نژادياحمد يجمهوراستیر

بر سر شرکت  یروحان يجمهوراستیر ةدر دور 94

 تپه آمد)هفت شکرین

اقتصاد  ۀجینت ع،یصنا یالیسر یورشکستگ نینابراب ⬤

اقتصاد  یو به طور کل یاسالم يجمهور يدارهیسرما لیعل

به  شیوبکم ندیفرا نیاست. هم یجهان يدارهیسرما

. شودیم دهید ي دنیااقتصادها نیترصورت در مهم نیهم

قطب سابق صنعت  ،»تیتروید«که  کایاش امرنمونه

 .و شهر ارواح مبدل کرد رانهیرا به و اشيخودروساز

در  ایدن دارانهیسرما که امروز لیدل نیما چرا؟ به اا ⭕

 ترشیالوصول، هرچه ببادآورده و سهل يهاپول يسودا

(از  رمولدیو غ یانگل يهاتیو فعال یبه سمت دالل

امالك و...)  ۀو معامل هیو مال مهیو ب يبازتا بورس يبانکدار

ها بخش نیدر ا يگذارهیاند. هرچه سرماآورده يرو

 یاقتصاد با قحط یدر عوض در بخش واقع الست،با

  .میرو هستروبه يگذارهیو سرما ینگینقد

 ،یدرپیپ يهايکارسازیو ب هایلیو تعط هایرشکستگو ⬤

 ۀطبق یو باق عیصنا ریسرنوشت سا يزنگ خطر برا کی

بزرگ  عِیها و صناکارخانه یاست. ورشکستگ رانیکارگر ا

اخبار به خورد  يالالبه یکه به سادگ ستین یشوخ

و  قیتحق ۀتیکم« کی يریگهند. فقط شکلکارگران بد

 يآوربا جمع تواندیم که است »يتفحص مستقل کارگر

اقدامات مجرمانه را  نیا يهااسناد و مدارك، پشت پرده

 ياریوقت روشن خواهد شد که تا چه حد بسرو کنند. آن

شده عامدانه و حساب هایلیو تعط هایورشکستگ نیاز ا

 عاتیو ضا نیفروش زم تغییر کاربري و اند تا مالک بابوده

 .بزند بیبه ج ولپ اشيگذارهیسرما کارخانه چند ده برابرِ

را بتوان  ییتر جاکم باًیگذشته تقر سالکی نیر همد ⭕

 يدر واحدها ياز اعتراض کارگر يکرد که در آن اثر دایپ

و  یو ورشکستگ يسازیخصوص هیعل ایزده بحران

تجمع مقابل  ،ییمایراهپ لومترهاینبوده باشد. اما ک یلیتعط

 ندگانیو نما جمهورسیبا رئ ينگارنامه ،ياستاندار

عاجز از حل بحران  یهمگ ره،یو غ جمعهامانمجلس و ام

حل  يکه ظاهراً قرار است برا ییهااند؛ چون آنبوده

 !بحرانند نیاز ا یبکنند، خودشان بخش يبحران کار

از حکومت که در حال حاضر خود  یجناح ان،یم نیر اد ⬤

سفت و سخت به تکاپو افتاده  داند،یم »یروحان« بیرا رق

 یو اجتماع یاسیس يهایتیاعتراضات و نارضا نیتا از ا

  هاي طر تعطیلی صنایع: دالیل و راهخزنگ

 بندي فشرده)مقابله (یک جمع
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 جیبس انیجر کهنیکند. ا يبردارکارگران به نفع خود بهره

رضا  ةخانواد تیتا حما کندیم یعدالتخواه تالش ناکام

شرکت واحد) را به دست  يکایسند یکارگر زندان( یهابش

نشست  ورتیبا دو کارگر هپکو و معدن  رودیم ای اوردیب

با سازمان  يهمکار ۀبا سابق یکارگردان یوقت ای گذارد،یم

هپکو درست  ةدربار ي(وابسته به سپاه) مستند» اوج«

 فیط نیا دیشد يتقال ةدهندنشان همه و همه) !( کندیم

 يروزیفراتر از صرفاً هدف پ اریتقال بس نیاست؛ ا

 انددهیها قدرت انفجار کارگران را دآن رود،یم یانتخابات

خوب  نی)، بنابرا96 ماهيد ي(از جمله در شورش سراسر

را به کانال خودشان  یاعتراض يروین نیکه اگر ا دانندیم

 .به باد برود تواندیشان منظام تینکشند، کل

بحران  نیا  نهاییقادر به حلِ یماعاجت يروین کیتنها  ⭕

 یاسیس استقالل دیکارگر با ۀکارگر. منتها طبق ۀاست: طبق

حکومت  یجناح يهايباز به تن و کند حفظ را خودش

 .ندهد

است و در  يکه بحران جد یبزرگ صنعت يدر واحدها ⬤

 یلیو تعط یورشکستگ یحت ای یدهانیز یبیسراش

اعتراضات بوده  رینفس درگ نیاند، کارگران تا آخرافتاده

به راه:  کینبوده است که نروند، به جز  یو خالصه راه

 نیآخر نی. اکارخانه ةو ادار عیو توز دیدست گرفتن تول

 .مانده یقاست که با یراه

منطق ساده و دودوتا  نیبا ا »يکارگر تیریمد« ةدیا ⭕

بتواند  دیسهامدار انگل بامدیر یا  کیچهارتا است که چرا 

سرنوشت هزاران کارگر و  يامضا برا کیبا فقط 

ها سال که ده یکند، اما کارگران فیتکل نییشان تعخانواده

را  شانفیو وظا آالتنیو تجربه دارند و ماش يکار ۀسابق

گفتن داشته  يبرا یحرف دینبا شناسندیممثل کف دست 

 باشند؟

مقام و کارفرما و قائم رعاملیهفته مد کی فقط است یکاف

که آب از آب تکان  دید دیدر محل کار حاضر نشوند. خواه

 دینخواهد خورد. چون عمالً کارگران هستند که دارند تول

 .گردانندیم بدون آقاباالسر را

اواخر از درون اعتراضات  نیبحث هم نیا يهامزمهز ⬤

تپه هفت شکریشرکت کشت و صنعت ن يِکارگر

 نیهم م،یا راه دور برو. اما چردی(خوزستان) به گوش رس

پلمب شد و در  زیتبر يسازنیکه کمبا شیچند وقت پ

ماه  20کار و  ۀسال سابق 18تا کارگر با  44 اشجهینت

کارگران  نیرها شدند، ا نبه حال خودشا يمعوقات مزد

را از سر  دیکه بود تول يایو با هر سخت رعاملیبدون مد

 .گرفتند

کارخانه  عاتیکارخانه حاضر شدند ضا نیکارگران ا یعنی

 دیایدستشان ب یپول يدیرا هم بفروشند تا بلکه هم دم ع

 دیتول نیبخرند و چند دستگاه کمبا هیو هم بتوانند مواد اول

قد هم که کوچک هرچه زیتبر يسازنیکمبا ۀکنند. نمون

مهم است، چون  اریبس، هایشو با تمام محدودیت باشد

کارگران نشان به  یو واقع زنده ۀالگو و نمون کیدارد 

 .دهدیم

م رَ یبحث، مقامات درشت حکومت نیا شدن مطرح اب ⭕

 نیاست. ا یرقانونیغ يکار نیکه چن ندیگویو م کنندیم
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 رهیمد ئتیاند، سهامدار و هشده یها خصوصکارخانه

 !ستین يادارند، دولت که کاره

 کارگران روشن است:  پاسخ

خوب  ست،ین یبه کارگران قانون يواگذار اگر اول؛�

 بیتصو دیجد نیانواع قوان که هر روزکنند!  اشیقانون

 !این یکی هم رویش بخُ ،شوندیم

 44طبق اصل  کیکالن و استراتژ عیصنا دوم؛�

 نیدولت باشند. اما چون ا تیو در مالک یمل ستیبایم

 لیدل نیو به هم شدیدور زده م دیبود، با ریوپاگاصل دست

 ن،یآستاز  »یحکم حکومت« کیآوردن  رونیبا ب ياخامنه

 هانیا ۀنشان داد؛ هم عیصنا نیچراغ سبز به حراج ا

 ییخودش را جا نیدارد قوان یکه ک دهدیخودش نشان م

 .زندیکه به ضررش است دور م

و علل  هايواگذار ةپردپشت دارند حق کارگران سوم؛�

 قیتحق ۀتیکم کی لیها را بدانند. تشکبحران مجموعه

 نیهم یتا تخلفات قانون کندیمسأله را حل م نیمستقل ا

 همه روشن شود.  يبرا» مدارقانون« حضراتِ

نکرده باشد که  یکشور زندگ نیدر ا یکس مگر چهار؛�

نظام تا خرخره در فساد  نیا ينداند کلّ ارکان و قوا

 ةقو سیرئ یخصوص یحساب بانک 63اند (فرورفته

 يبه شورا يشهردار یامالك نجوم يو واگذار هیقضائ

و  یبه مؤسسات مال يبانک مرکز یمجوز رسم شهر و

در فروش نفت از طرف  تردهکالهبردار و فساد گس ياعتبار

پس این  و ...). یانتظام يروین ۀرمجموعیز يهابنگاه

را براي کارگران تعریف » مداريقانون«هاي داستان

 نکنند!

با پرداخت  تواندیم ايکارخانه سهامدار یوقت پنجم؛�

مالک  یتومان بدون هرگونه ضمانت بانک ونیلیم 10فقط 

به ارزش چند  انهیخاورم يهاکارخانه نیتراز بزرگ یکی

 یبده اردیلیم 500با  یکس یبشود، وقت صد میلیارد تومان

که  شودیمشخص م برد،یم فیبه کانادا تشر یبه سادگ

 نیاشده.  نیتدو یاز چه کسان تیحما يبرا» قانون«

 نیزتریهستند که ر ايگیريماهی مثل تور »نیقوان«

رها  شانها را به حال خوداما کوسه رد،یگیرا م هایماه

 .کندیم

دار برده» قانون«که به  میه بخواهاز برد میتوانینم ما�

 یها را به ورشکستگکارخانه ،»قانون« یتن بدهد. وقت

را گردن  یو بده انیضرر و ز» قانون« یوقت ؛اندازدیم

جانب مقامات و  شهیهم» قانون« یوقت ؛اندازدیکارگران م

 یوقت ؛ردیگیکلفت را مگردن يدارهاهیها و سرماآقازاده

آور به جان را با باتوم و گاز اشک شیهاپاسبان» قانون«

 را شکست.» قانون« نیا دیبا اندازد،یکارگران معترض م

را به  تیریکارگران مد دهدیاجازه نم» قانون« یوقت

و  کنندیها هم کارخانه را اشغال مب آنخُ رند،یدست بگ

 .گردانندیرا که در دستشان است م يابعد کارخانه

 یتدارکات ازمندیاز مبارزه ن سطح نیا به ورود منتها⬤

 .است »کارخانه ۀتیکم« کی لیتشک نشیاست که اول

تجمعات و اعتراضات  يدرهایلکارخانه را  ۀتیکم⭕

 نیکه هم خودشان به ا ی. کساندهندیشکل م يکارگر
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و  تهیهمکارها عمالً اتور رینقش واقف هستند و هم سا

 اند. ها را قبول کردهاعتبار آن

خود رهبران  اتیکارخانه، الزاماً و بنا به تجرب ۀتیکم نیا⬤

تدارکات و  یعنی. باشد »یمخف« دیبا يکارگر یعمل

 نیا ریببرد. چون در غ شیپ انهیامور را مخف یسازمانده

را قبل از  یهر حرکت یتیو امن یاطالعات يروهایصورت ن

 .کنندیانجام در نطفه خفه م

 دارد: فهیوظ نیکارخانه چند یمخف ۀتیکم نیا⭕

 يص مستقل برافحو ت قیتحق ۀتیکم کی ياندازراه. الف

کردن  یکارخانه و علن یورشکستگ يهاتیواقع يریگیپ

  ياسناد حسابدار ۀهم

ها و مخبرها و جاسوسکردن  يو منزو ییشناسا. ب

 حراست ریکردن مد رونیب

 یواقع يهاندهینما نییتع يانتخابات برا يبرگزار. ج

 نیکار)؛ ا یاسالم يشورا یشینهاد فرما يکارگران (به جا

 ریز دیهر زمان قابل عزل و نصب هستند، با ندگانینما

کارگران باشند و در مذاکرات، حرف کارگران  رینظارت سا

 را بزنند

که حاضرند بدون  ییبا خبرنگاران و وکال يریگارتباط. د

از کارگران،  یکردن و دفاع حقوق يابا رسانه یداشتچشم

 ستندیها باجانب آن

 يهانهیهز نیتأم يبرا یصندوق مال کی ياندازراه. ه

 ریو سا نترنتیو بَنِر و شارژ ا هیانیچاپ ب ۀنیمختلف مثل هز

کارگر  کی ةخانواد نیتأم ۀنیهز ای یجانب يهانهیهز

 یبازداشت

روابط  يکانال تلگرام مستقل که به جا کی ياندازراه. و

 یشیفرما يهارسانه ایکارخانه  يگودروغ یعموم

 رانیرا از دل کارخانه به کل مردم ا اتیواقع ،یاستان

 مخابره کند

 يهاکارخانه ریبا کارگران معترض سا يریگارتباط. ز

و  یها و اعالم همبستگاستان ریسا يهاکارخانه ایشهر 

 شکریگران ن(مثالً کار ياز اعتصابات مشابه کارگر تیحما

و کارگران هپکو با  دیگریکاهواز با  یتپه و فوالد ملهفت

 ارتجمعات مشترك برگز همبا  يسازومینیآذرآب و آلوم

 يروین ییکارخانه به تنها کیکنند). چون کارگران منفرد 

 ندارند یکاف

سراغ  توانندیاست که کارگران م داتیتمه نیا با⬤

 نیکنون کارگران اولکارخانه بروند. ا تیریاشغال و مد

که پشتشان هست،  ییرویخواست خودشان را با اتکا به ن

 انی! ضرر و زکارخانه يهایلغو بده: کوبندیم زیم يرو

 يبها دیبا یندارد. کسان یشرکت به کارگران ربط نیا

اند. را بپردازند که خودشان مسببش بوده تیوضع نیا

 يهاوپاشختیا شُل کند و از رر سهیضمناً دولت اگر سر ک

 ینجوم يهااز بودجه ایو عراق  هیسور يتو اشیمال

را انجام  کارنیا تواندیم یبزند، به راحت یمذهب ينهادها

 »شهیاختالس کم بشه، مشکل ما حل م هی«(شعار  بدهد

دست خودِ کارگران  یاست). الباق تیواقع نیهم ةدیچک

گرداندنش  يبرا یاست. کارگران کارخانه، تخصص کاف

  !فتح کرد دیاست که با يهمان سنگر آخر نیدارند و ا ار


