
 ایم. چیزی تمام نشده و همه چیز تازه شروع شده استما مبارزانه تا آخر ایستاده

 مهدی، کارگر اخراجی شرکت گروه ملی فوالد اهوازگفتگو با میثم آل

ترین کارگران اعتراضات اخیر شرکت گروه ملی فوالد ایم. میثم از جمله پیشرومهدی به گفتگو پرداختهدر آستانۀ روز جهانی کارگر با میثم آل

های بانکی را هایی برای میثم و سایر کارگران از جمله اخراج از محل کار و مسدود کردن حساببوده است. بعد از اعتراضات دولت محدودیت

ران گاست. البته این سرنوشت تمام فعالین و کنش فعالین کارگری حیات اجتماعی و فردیی نابود کردن وجود آورده که نشان از عزمی راسخ برابه

ران گراستین طبقۀ کارگر در سراسر جهان است. از میثم در رابطه با موانع کنش سیاسی و عواملی که باعث انحراف از مطالبات اصلی و بنیادی کار

ین دستاورد کارگران فوالد اهواز و هفت تپه را در فراروی از اعتراضات صنفی و درک قدرت سیاسی خود ترشده است پرسیدیم. او یکی از اصلی

 .دانددر اداره و کنترل بر فرایند تولید می

 ترین مطالباتتان چه بود؟ شروع اعتراضات کارگران گروه ملی و اصلی

 ها و دستمزدها و مدیریت کلی کارخانه و مافیای شرکت بود،ۀ حقوقمسئلمربوط به ، از همان روزهای اول مطالبات کارگری در فوالد اهواز

ای انجام نشده و اگر توجه داشته باشید مسئلۀ سازیدر مورد این مافیا انجام شود که تا به امروز هیچ نوع شفاف سازیخواستند شفافکارگران می

ها بودند که امیدواریم در گیریهمیشه خواستار دخالت و شرکت در تصمیم بشکل کالن مطرح شد. کارگرانوجود مافیا در سطح فوالد اهواز 

 آینده این اتفاق بیفتد.

ها ای آنبر "کارمزدی"صورت به خریدند و شرکترفت، مواد اولیه را میآمدند برای اینکه از شرکتی که رو به ورشکستگی میسری افراد مییک 

. موضوعی که مطرح بود و بود درصد برای شرکت 57درصد برای مافیا و  57کار کند بلکه  "مزدیکار" ،کرد، در اصل نه اینکه شرکتکار می

ایی هخواندند و یکسری حقوقها بود که اصالً با یکدیگر نمیهای جاری و مربوط به برق، گاز، مالیات و دستمزدکارگران را حساس کرده بود، هزینه

اما کارگران در برابر این مسئله ایستادند و اینجا بود که کارگران بحث مافیا را خیلی گسترده دنبال  ،کننددادند که آنها را ساکت به کارگران می

صورت های نوپا در خرمشهر، شادگان، اهواز و دزفول شبانه یا روزانه بهدر همین دوره و قبل از آن، یکسری قطعات برای بعضی شرکت .کردند

اندازی کردند و از آنجا بود که کردند و یکسری از آن خطوط را با همین قطعات شرکت راهشد، در واقع دزدی میفرستاده می پنهانیغیرقانونی و 

 آن توسط کارگران دنبال شد. ءبحث مافیا و مسئلۀ افشا

ت گرفت که کارگران ماه حقوق نگرفته بودند و اولین اعتراضات در خارج از شرکت صور 6بود که کارگران حدود   47-49شروع اعتراضات سال 

ای هتمام درهای شرکت را بستند و از ورود و خروج مواد اولیه جلوگیری کردند و اینجا بود که از دولت دعوت کردند که وارد شود و مسئلۀ حساب

ران را پرداخت ها پیش آمد و در آن زمان حقوق سه ماه کارگو فقط بحث حقوقدولت این موضوع را پیگیری نکرد،  وشرکت را ارزیابی کند 

 انجام گرفت. شرکت خارج از محیط ود که توسط کارگران فوالد اهواز در،. این اولین بحث اعتراضی بندکردند و دوباره درها باز شد

 کارگر است. امنیت خاصی را مطرح کرد. اینجا بحث نان و زندگیشود اسم نیروهای فعال در جنبش کارگری، اصالً نمی نظر من، در رابطه بابه 

ای ربعضی از دوستان و فعاالن ممکن است یکسری از مسائل را ب در این جنبشکارگری است و  است، یک جنبش کار و نان کارگر در خطر افتاده

نکه ای و.اندبوده خود یک فعال و لیدر در اعتراضات شانیک از کارگران و خانوادهت. هر. اصالً بحث مرگ و زندگی کارگر اسکارگران توضیح دهند

 . غلط استبندی کنیم و بگوییم فعالیت چه کسی بیشتر بوده، بخواهیم طبقه

د فراین در سیپل برخورد ؟ثیری داشتأدهی به اعتراضات و مطالبات آنان تجهت برایکارگران در صفوف  یقوم گراییتیهو آیا

 بود؟ ثرؤم اندازه چه تا اعتراضات



آنان  هیعل یدارهیسرما که است یضیتبع شانندشم که دانستندمی آگاهانه کار روند در کارگران ندارد،وجود  یکارگر جنبش در یقوم مسئله 

 . شودمی یدارهیسرما یهانقشه شکست و کارگر اتحاد باعث یطبقات یآگاه. است یدارهیسرما توسطتفرقه  جادیا ۀلیوس یقوم ۀمسئل دارد،یم روا

 ،یدتیقع و یقوم مسائل  تمام رغمیعل و ندستین یخاص تفکر پیرو انکارگر،نبوده است جانیه و شعار و توهم از ناشی کارگران روزهچهل اعتصاب

ین ا انکارگر میاننیم در بیولی می ،دارندهراس ها از این موضوع در مورد مسئلۀ قومی، خیلی .ستندیایم هم کنار استثمار هیعل مبارزه یبرا

ممکن است ناآگاهانه آن را وارد مسائل کارگری کنیم. وقتی موضوع ن بر روی ای تأکیدو  ما با هراس از این موضوعشود، مسائل مطرح نمی

این کارگر  کند، فرقی نمیاگر کارگری امروز حقوق نگیرد که باید توجه داشته باشیم .مطرح نیستاین مسائل بینیم امروز در بین کارگران می

های قومی در شرکت برای اختالف انداختن میان کارگران بوده و هست، در اعتراضات با اینکه تبعیض کجا آمده است. و از دارد فامیلیو  چه اسم

ا را هها هیچ جایگاهی ندارد؛ یعنی با اینکه تبعیض وجود دارد و مدیریتی ایجاد شده که این تبعیضنشان دادند که این تبعیض انکارگر ،اخیر

کارگری در اتفاقات اخیر نشان دادند که این اقدامات هیچ تأثیری ندارد و  اد اختالف در بین کارگران است، اما فعالیندر پی ایج شود وقائل می

 کنیم که ناخواسته به آنها دامن زنیم. تأکید این مسائل رویما نباید 

 یاهحقوق اول روز ده همان در رایز ؛ستین دستمزد و حقوق فقط ما ۀمسئل که داد نشان فوالد ۀتجرب ،میشوینم انفعال دچارو  میهست راه اول ما

 دارکارخانه یدرپشت شنهاداتیپ کارگران .وردآ دستبه را اشیاسیس قدرت و کند اداره را کارخانه خودش خواهدیم کارگر .شد پرداخت معوقه

 که روز تسیب از بعد ند.ده گوش ما یهامیتصم به و نجایا دیایب دیبا جمهورسیئر و فرماندار ،استاندار خود گفتند و رفتندینپذ را دولت عوامل و

 دارها را کارخانه و میریبگ میتصم مجمع در خودمان میتوانیم ماکه  میداد نشان دارهیسرما به و مینشست یعموم مجمع در گذشتیم اعتراض از

 مانیهامیتصم و حرکات تمام ما زیرا ه است؛نبود گاهانهآ حرکات نیا دنیگویم که گروهی است بیعج. بدهیم ادامه را اعتصابو در نهایت  میکن

 باور شتریب را خود قدرت کارگران آوردندیم یشتریب فشار چقدر هر زیرا ؛کردیم جسورتر را کارگران ،دیتهد و ارعاب .میریگیم یجمع را

 .ردندکیم

 و یریدستگ لیدلبه ییشورا جنبش و خورده شکست اهواز فوالد ندیگویم که میشنویمدر برخی محافل روشنفکری  امروز

 ست؟یچ نظرتان ه،شد دهیبرچ شهیهم یبرا سرکوب

 مکدا فوالد ۀتجرب جز ر،یاخ ۀده سهدر  و انقالب از بعد ست،یچ شما از نظر یروزیپ و شکست اریمع از دوستان بپرسم دارم دوست یلیخ من

 و کنند نقد امدندین میکردیم اعتصاب و میگرفتیم و جلسات شورا مجمع ما که زمان آن چرا است، کرده حرکت ییشورا قدرت نیا با جنبش

اعتصاب  ،نندیبیم یابانیخ اعتراض در فقط را یروزیپ چون است یستیپوپول دگاهید کی است خورده شکست ندیگویم نکهی؟ ابدهند شنهادیپ

 یمعج ماتیتصم و یهمفکر مگر د؟یآیم یاستراتژ کدام از نیا باشد ابانیخ کف شهیهم کارگر دارند انتظار .مینخورد شکست ما اما شد تمام

 حورم فرد ما جنبش .میانخورده شکست قطعاً میباش نشده روزیپ ما اگر ست؟ین یروزیپ یعموم مجمع در اعتصاب یبرا طیشرا صیتشخ و ما

 حضور فعال مرتضی اکبریهای پرشور کریم سیاحی، دقت نظر طارق حلفی و آیا امکان دارد سخنرانی .کردیم یسخنران کارگر کی روز هر نبود،

 شتپ که یقدرت همه آن با را که یدارهیسرماما  ؟کند فتح را یزیچ کارگر بود قرار مگر ست؟یچ پس ستین یروزیپ نیا اگر ؟را فراموش کرد

 .ستا یروزیپ یبرا یبذر قطعاً ستین یروزیپ هانیا اگر ،میگرفت دست در را کارخانه اراتیاخت تمام و میانداخت رونیب کارخانه از بود شسر

از  خارج ابتشکیالتی  ارتباط وطلبی از جمله تجزیه امنیتی هایبرچسب انواع از ،کارگران کردن بدنام یبرا سوخته یطراح مستند

 بود؟ زانیم چه طرح نیا ریثأتکشور استفاده کرد،

 نیا به کارخانه در ما و بود یکمد فقط طرح نیا که دانمیم کارگران سطح در ندارم، خبر جامعه از .بود جوک کی من یبرا قتاًیحق مستند نیا

 ار ییشورا جنبش خودمان، قدرت بر اراده با میبتوان ما تا نداد را ما حقوق که میکنیم تشکربورژوازی  از خود ۀنوب به ما .میدیخندیم جوک

 .میشو شاد شتریب میبتوان تا تولید کند هم را سه و دو سوخته یطراح میخواهیم مایس و صدا از و تشکیل بدهیم



مع تداوم مجااز  آن بر عالوه ؟بود چه کردند دایپ که یشناخت و کارگران ندهیآ یبرا مجامع نیا دستاورد و یعموم مجمع جلسه پنج

 ؟وجود دارد یموانع چهی مستقل کارگری مومی پس از اعتصاب تا تشکیل شوراع

هایی که به آن وارد شد، کارگران با مطالعه بیشتر نقاط پس از بررسی این ایده و نقدسال پیش در فوالد مطرح شد.  3-5بحث شوراها تقریبا 

 و بسیاری دیگر در بین کارگران دارای تحصیالت عالی هستند. دارم کلیس من خود ،ستندین باسواد همهقوت و ضعف آن را بهتر درک کردند. 

هایی واببعد از اینکه یکسری ج. کندیم نییتع استثمار مقابل مانیستادگیا میزان ووضعیت عینی  را ما یگاه؛ آستین یاگاه مالک التیتحصاما 

مع، بعد اجلسه، مجمع عمومی تشکیل شد و در آن مج 7و شاهد بودیم که در  گیری شدداده شد، بحث شوراهای فوالد وارد مرحلۀ عملی و رأی

از اینکه دوستان به نقدها پاسخ دادند، مبحث شوراها در جلسۀ اول به رأی گذاشته شد و اکثریت موافق تشکیل شوراها بودند. حاال بعد از 

مستقیم رئیس حراست از طرف وزارت اطالعات، از تشکیل مجمع عمومی هایی که صورت گرفت و انتصاب های اخیر فوالد و اعمال فشاربازداشتی

دهند یعنی از اند و به عدم تشکیل مجمع اصرار زیادی دارند. وقتی به این شکل در مورد مجمع عمومی حساسیت نشان میعمل آوردهممانعت به

ه این مسئله در هیچ شرایطی مورد قبول کارگران نیست و خواهند شوراهای فرمایشی خود را داشته باشند کترسند و میتشکیل شوراها می

 یمومع مجمعدۀ آنان تشکیل شده باشد. اباشد و با ار خودکند که تحت مدیریت مستقیم نخواهد بود و کارگر تحت شرایطی شوراها را قبول می

 یروزها در یابانیخ اعتصاب از شما چرا گفتندیم مردم .باشد روبرو یادیز مشکالت با که است یعیطب و بود تجربه نیاول ریاخ ۀده چند طول در

 هک شنبهپنج هر .میگرفتیم مجمع جلسات در که بود یانرژ همان از دادن ادامه نیا ،دیدهب ادامه دیخواهیم یک تا و دیشوینم خسته یمتوال

 در هک یکارگران ،میگذاشتیم یأر به را مسائل ۀهم .شدیم شتریب اتحادمان به نانمانیاطم هم و قدرتمان به اعتمادمان هم میگرفتیم جلسه

 را ناکارگر و ندیایب شورا به شدندیم مجبور اهواز در دولت عوامل یوقت .شدندیم مطلع ماتشیتصم و مجمع از و آمدندیم شنبه نبودند مجمع

 یطبقات یآگاه .ندیبنش آنها ماتیتصم یپا اندکرده مجبور را دولت که گرفتندیم یشتریب یانرژ کارگران ،ندریگ یم میتصم انخودش که ندیبب

 شجنب کردن ساکت در یریثأت البته و کردند بازداشت اتاعتصاب در رااز کارگران  نفر ۲۴ .است خطرناک سیپل و دارهیسرما یبرا ییشورا قدرت و

 هم اب متحدانه که میاساده کارگران همان ما .کرد دایپ ادامه جنبش کردند بازداشت تپه هفت در را لیاسماع ای من یوقت که گونههمان ،نداشت

 نیا. دارند رقابت هم با چون ،نندیبنش هم کنار توانندینم اعتبار و قدرت همه نآ با دارهیسرما نفر ۴۵۲ کهیصورت در، مینشست یم جلسه کی در

 منافعشان یبرا چقدر یعموم عممج دندیفهم دارانهیسرما .است یروزیپ نیبزرگتر ،اتحادمیزان از  نیا، دهدیم نشان را کارگر یهمبستگ

 تدسبه راتشکیالتی خود  قدرت انکارگر خواستندینم یطیشرا چیه تحت که بودند یتیامن یروهاین هم یعموم مجمع موانع .است خطرناک

شورای  .باشد داشته استقالل کارگر که خواهندینم و متحدند کارگر سرکوب در دارهیسرما با ؛ زیراافتدیم خطربه دارهیسرما منافع چون اوردیب

وجه در اعتراضات مستقل کارگری حاضر نبوده کارگری خود به هیچت وابسته و ضداسالمی کار در گروه ملی فوالد وجود دارد اما به واسطۀ ماهی

 شود.در بین کارگران اسمی از آنان برده نمیو به طور کلی 

 تیحما هب نسبت نقدتان و برداشتتان .کنند تیحما کارگران از ییدانشجو یهاجنبش و اصناف  تا این اندازه که افتاده اتفاق رتکم

 ست؟یچ هاجنبش نیا

 طیشرا با و بعداً و هست انتقاد، بشود ما از ستمیس سواستفاده باعث گریکدی به نقدمان میخواهینم ما .است یهمدل وقت ست،ین نقد زمان اکنون

 دیبا ،گیری کردیمموضع انیدانشجو و کایسند و ستیزطیمح فعاالن، معلمان بازداشتما در برابر . ستین نآ وقت اکنون اما سمینویم بهتر

 .دنکن کوتس یاتدانشجو دنکن اعتراض انکارگر شودیم مگر .است خورده گره هم با کارگرو  دانشجو ،اصناف تمام ۀندیآ. میباش گریکدی بانیپشت

 .اندطبقه کی از معلم و دانشجو ،کارگر و است یاتقطب مبارزه

 سخن پایانی...

برای حرف پایانی، من واقعا هیچ انتظاری از هیچ کسی ندارم. اما ای کاش وقتی که در مستند طراحی سوخته اتهام مستقیمی به من وارد شد، 

چرا باید کارگر متهم به چنین چیزی شود و حتی بعد از مسئلۀ کردند که اعتراض می ،ایستادنددوستانی که در کنار ما بودند و در کنار ما می

اما مهم نیست زیرا  ،بانکی من مسدود و ورودم به شرکت ممنوع شده است هایاخراج، همه چیز با سکوت و به سادگی رد شد. االن تمام حساب



ر کنند. و امیدوارم که همه در کنار هم به فکر آیندۀ بهتر باشیم و افتند تا راه پیروزی را برای ما همواما امید به پیروزی داریم و این اتفاقات می

 به ادند راهکار باعث انکارگر یهمبستگ ایم. چیزی تمام نشده و همه چیز تازه شروع شده است.راه بهتری پیدا کنیم. ما مبارزانه تا آخر ایستاده

 هب مردم تمام یصدا ان،کارگر یصدا، میده لیتقل انحقوقش به میتوانینم را انکارگر .کرد یاری جلو به رو یهاحرکت در را آنان و بود جامعه

 یمبستگه صالًا نبود شورا اگر ،بود دراز انیسال در یدارهیسرما ستم تراکم محصول یکارگر ۀفشرد اتاعتراض، است دهیستمد و شده رانده هیحاش

 .است داریعلیه سرمایه اصناف و مردم و کارگران شتریب یهمبستگ و شورا همان هم راهکار، نبود

 

 


