
 همراهی کارگران با اعتراض های سراسری ایران؛

پروین محمدیگفت وگو با 

مریم فومنی

 کارگران و جنبش کارگری در اعتراضات سراسری اخیر چه نقشی دارند؟ چرا با گذشت بیش از دو ماه از

چه تناسبی با« زن، زندگی، آزادی»اعتراضات هنوز شاهد اعتصابات سراسری نبوده ایم و مطالبات خیزش   

 مطالبات طبقه ی کارگر دارد؟ این پرسش ها را با پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه ی آزاد کارگران ایران،

او که تجربه ی سال ها فعالیت در جنبش کارگری را دارد و بارها به علت این فعالیت ها. در میان گذاشته ایم  

اعتصاب های سراسرِی کارگری اتفاق خواهد افتاد ولی»بازجویی، بازداشت و محاکمه شده، معتقد است که   

 با زمان بندِی دیگری، یعنی وقتی که این جنبش وسیع تر شود و با تجمعات هزاران نفری در شهرها روبه رو

این مصاحبه در نخستین روز آذرماه انجام شده است«. شویم .

***

 چرا این. در سومین ماه اعتراضات سراسری  هستیم که در پی کشته شدن ژینا امینی آغاز شد: مریم فومنی

  پس از چند روز۱۳۹۸ و آبان ماه ۱۳۹۶اعتراضات تاکنون دوام آورده است؟ اعتراضات سراسری دی ماه 

 این اعتراضات چه تفاوتی. فروکش کردند و حتی در اعتراضات جنبش سبز هم شاهد چنین تداومی نبودیم

با دفعات قبل دارد؟



  خورشیدی و انقالب مشروطه برای دستیابی به زندگی بهتر و۱۲۸۵ایرانیان از سال  :پروین محمدی

  سال اخیر را در نظر بگیریم، جامعه مدام در حال۴۳اگر صرفاً همین . جامعه ای مترقی  خیز برداشته اند

 بسیاری از اتفاقاتی که در این چهار دهه.  برسد۱۳۵۷خیزش هایی بوده تا بتواند به اهداف ناتمام انقالب 

 به صورت پراکنده یا سراسری رخ داده، ناشی از این  بوده که جامعه بلند شده و خواسته وضعیت موجود را

.دگرگون کند اما نتوانسته است

  هر دو به شکست انجامید و حاال برای سومین بار در صد سال گذشته۱۳۵۷انقالب مشروطه  و انقالب 

 جامعه ی ایران دوباره خیز برداشته که برای شرایط خودش، وضعیت زندگِی خودش،. وارد انقالب شده ایم

.اداره ی جامعه  و آرزوهایی که بی تردید در این صد سال قوام یافته و مشخص تر شده، تعیین تکلیف کند

 از طرف دیگر، این بار جامعه ی ایران، هم درس  های بزرگی را از دیگر جوامع آموخته و هم به لطف رشد

 درنتیجه، یک. فناوری و اینترنت حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور دسترسی به اطالعات آسان شده است

.بار دیگر جامعه برای تحقق بخشیدن به آرزوهایش از جا بلند شده است

  سال اخیر را به شکل موج های دریا ببینیم، هر بار که۴۳یک مسئله ی دیگر هم این است که اگر خیزش های 

 اگر بین. بر اثر شکست عقب  رفتیم، موج بعدی عظیم تر جلو آمد و فاصله ی موج های اعتراضی هم کمتر شد

 دی)، ده سال فاصله بود، اعتراضات بعدی ۱۳۸۸ تا اعتراضات سال ۱۳۷۸اعتراضات دانشجویان در سال 

 گرچه حکومت بالفاصله با.  را داشتیم۱۳۹۸هشت سال بعد اتفاق افتاد و دو سال بعد از آن آبان ( ۱۳۹۶

 خون ریزی در کل کشور پس از یکی دو هفته جامعه را به عقب راند اما مادران دادخواِه آبان اعالم  کردند که

  فروکش کرد و االن دوباره سر۱۳۹۸من هم اصالً عقیده ندارم که اعتراضات از سال «. آبان ادامه دارد»

  پرچم دادخواهی را بلند کردند، آن را زمین نگذاشتند، دائم۱۳۹۸مادرانی که در سال . بر آورده است

 صدایشان را در مراسم مختلف، مثالً در جشن تولد بچه هایشان، و در همبستگی با یکدیگر بلند کردند و نقش

 عالوه بر این، در سال.  فراموش نشود و در اذهان کل جامعه باقی بماند۱۳۹۸ویژه ای داشتند که آبان 

  شاهد اعتراضات مربوط به آب در خوزستان بودیم که به شکل خیلی فاجعه باری سرکوب شد و سپس۱۴۰۰

 اما این ها چون مربوط به یک طیف بود، نتوانست بقیه را همراه. اعتراضات کشاورزان اصفهان رخ داد

.کند

  و گرانی های وحشتناک، جامعه  آن قدر از نظر معیشتی زخمی بود و به فقر و فالکت۱۴۰۰بعد از سال 

 کشیده شد که ما کارگران هر سال صدایمان درمی آمد که مزدی که می دهید با هزینه های واقعِی زندگی خیلی

 حکومت فکر می کرد که با سرکوب می تواند جلوی همه چیز را بگیرد. فاصله دارد ولی گوش شنوایی نبود

.اما ما که در بطن جامعه بودیم، حس می کردیم که این جامعه آبستن یک اتفاق است



 در اعتراضات. کشته شدن مهسا زمانی رخ داد که جامعه دنبال انگیزه ای می گشت تا از همه چیز عبور کند

 سال های قبل این قدر مستقیم علیه رأس حکومت و درباره ی لغو حکومت شعار نمی دادند و اول محتاطانه

 اما این بار حتی راجع به همان گشت ارشادی که مسبب این. علیه گرانی و بیکاری و غیره حرف می زدند

.اتفاق بود چندان شعاری داده نشد و معترضان بالفاصله سراغ حکومت رفتند

 

 این سرکوب ها بسیار خشونت بار است و تاکنون بیش از چهارصد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت

 چرا این حجم از سرکوب نتوانسته مردم را به داخل خانه ها بفرستد و ما همچنان شاهد ادامه ی. شده اند

اعتراضات هستیم؟

  جامعه هنوز فکر نمی کرد که اگر در خیابان ماشینش را خاموش  کند محکوم می شود یا وقتی۱۳۹۸در آبان 

 اما این دفعه دقیقاً ماهیت حکومت را می شناخت و. در خیابان تحصن می کند، به او تیراندازی می شود

 این بار هیچ قولی، هیچ حرفی، هیچ کوتاه آمدنی نمی توانست جامعه. مماشات با آن را هم دیگر نمی پذیرفت

 آدم هایی کف. را راضی کند به اینکه دوباره سرش گرم شود یا وعده ی مسئوالن را بپذیرد و عقب بنشیند

 .توهم ندارند که رفته اند فقط حرکتی مدنی یا نافرمانی مدنی بکنند. خیابان هستند که می دانند با چه مواجهند

 جامعه دیگر نمی خواهد به عقب برگردد چون چند بار برگشته . رفته اند که یا پیروز شوند یا از بین بروند

.عقب و هر بار اوضاع  بدتر شده است

 شعارهایی که. این دفعه جامعه کامالً متفاوت از خیزش های قبلی بلند شده و اعتراضش کامالً سیاسی است

 در همه ی نقاط کشور فقط و فقط علیه دیکتاتوری، کودک کشی و آدم کشی داده می شود، نشان می دهد که

.جامعه کل حکومت را نمی خواهد و می خواهد زمام امور را به دست بگیرد

 اگر ما رسانه یا تریبون یا تشکلی سراسری داشتیم که در تمام کارخانه ها نفوذ داشت، این

 را تبلیغ و ترویج می کردیم که اعتصاب می تواند در جلوگیری از کشتار نقش محوری

داشته باشد و اعتراضات را زودتر و با هزینه ی کمتر به نتیجه برساند

 از طرف دیگر، االن نسل جوان اعتراضات را شروع کرده؛ نسلی که هیچ افقی برای آینده اش متصور

 نیست، نسلی که خواه تحصیل کرده،  خواه غیرتحصیل کرده، خواه ثروتمند، خواه فقیر، نمی تواند برای

 حتی جوان ثروتمند هم احساس می کند که اینجا جای ماندن نیست و می خواهد. زندگی اش برنامه ریزی کند

 االن سطح سواد جامعه باال رفته و کامالً برایش محرز شده که چه بالیی دارد سِر آینده . مهاجرت  کند و برود

 این جامعه خشونت حکومت را در آبان. و حالش می آید و بنابراین چاره ای جز عبور از حکومت ندارد

 به همین علت، با هر سرکوبی، جامعه به جای اینکه.  دیده است و با پدیده ی ناشناخته ای روبه رو نیست۱۳۹۸

 این جامعه دیگر در فکر عقب نشینی نیست و می خواهد با این حکومت. عقب برود، خشمش بیشتر می شود



 همه ی.  شهریور نقطه ی پایانی برای سرنوشت خودش رقم زد۱۷حکومت شاه با . تعیین تکلیف کند

 االن هم همین است و این. دیکتاتورها وقتی در چنین شرایطی گیر می کنند، چنین خطایی انجام می دهند

.سرکوب ها نتیجه ی معکوس دارد

 

 جنبش کارگری در سال های اخیر یکی از پویاترین و سازمان یافته ترین بخش های جامعه ی مدنی در ایران

 در اعتراضات اخیر جنبش کارگری کجا ایستاده و در سازمان دهی و هدایت اعتراضات چه. بوده است

نقشی دارد؟

 هزار اعتصاب را پشت سر می گذراند و همیشه میدان دار اعتراضات۴جنبش کارگری که هر سال بیش از 

 .در این اعتراضات هم می بینیم که بسیاری از کشته شده ها یا کارگرند یا فرزندان کارگران هستند. بوده است

 .یعنی کارگران مسلماً به شکل منفرد در اعتراضات حضور دارند اما هنوز به طور متشکل به میدان نیامده اند

  را کارگران صنعت نفت تعیین کردند و۱۳۵۷ می دانست که سرنوشت انقالب ۱۳۵۷حکومت از همان سال 

 به همین علت، از آغاز انقالب اجازه ندادند. بخش کارگری می تواند مهم ترین بخش اعتراضات ایران باشد

 که کارگران دارای تشکل مستقل سراسری شوند و بتوانند به خودشان تعیّن و تحزب بدهند و تمام این ها را

.ممنوع کردند

 بعد هم نهادهای دست ساز خودشان ــ خانه ی کارگر و شورای اسالمی کار ــ را باالی سر کارگرها گذاشتند

 بی تردید کارگران برای اعتراضات سراسری. و از هر انسجامی بین مجموعه های کارگری جلوگیری کردند

 اما جای این تشکل خالی. نیازمند تشکلی فراگیرند که اعتماد اجتماعِی کارگران را به خود جلب کرده باشد

.است

 وجود دارد ولی نگذاشته اند که این اتحادیه کاِر روتین و« اتحادیه ی آزاد کارگران ایران»تشکل هایی مثل 

 بسیاری از اعضای. متعارفش را انجام دهد، عضوگیری کند و در شهرهای مختلف دفتر داشته باشد

 هیئت مدیره و بقیه ی دست اندرکاران این اتحادیه و دیگر تشکل های کارگری را هم زندانی و با آن ها

.برخوردهای امنیتی کرده اند

 اگر ما رسانه یا تریبون یا تشکلی سراسری داشتیم که در تمام کارخانه ها نفوذ داشت، این را تبلیغ و ترویج

 می کردیم که اعتصاب می تواند در جلوگیری از کشتار نقش محوری داشته باشد و اعتراضات را زودتر و با

 بااین حال، من فکر می کنم که. اما متأسفانه تمام این ها را از بین برده اند. هزینه ی کمتر به نتیجه برساند

 اعتصاب های سراسرِی کارگری اتفاق خواهد افتاد ولی با زمان بندِی دیگری، یعنی وقتی که این جنبش

.وسیع تر شود و با تجمعات هزاران نفری در شهرها روبه رو شویم

 



 این ها چه نسبتی با. البته در همین مدت هم شاهد برخی اعتراضات و حتی اعتصابات کارگری بوده ایم

دارند و چقدر در روند آن تأثیر گذاشته اند؟« زن، زندگی، آزادی»اعتراضات سراسرِی جنبش 

 هرچند اکثر این اعتراضات بر سر مسائل. خوشبختانه در هفته های اخیر اعتراضات کارگری هم شروع شده

 حقوقی و معیشتی است ولی در فضای سیاسی کشور مسلماً تأثیر می گذارد چون این گفت وگوی سیاسی در

 برای مثال، شاهد. بین کل جامعه جاری شده و آن کارگر هم نمی تواند در خأل فقط دنبال مزدش باشد

 درست است که این اعتصاب بر سر. هزار کارگر دارد۱۴اعتصاب در ذوب آهن اصفهان بودیم که بیش از 

 مسائل صنفی است ولی در این فضا می تواند تأثیر بگذارد و اگر کارگر بر سر همان مسائل صنفی با

.مقاومت کارفرما و دولت مواجه شود، اعتراضش به مسائل سیاسی هم کشیده می شود

 در همان اوایل اعتراضات هم شاهد اعتصاب کارگران پروژه ای صنعت نفت بودیم که ازقضا کامالً سیاسی

 ولی چون آن موقع هنوز اعتراضات همه گیر نشده بود، حکومت. بود و بر سر دستمزد و مسائل صنفی نبود

. نفر از کارگران، اعتصاب را خاموش کند۲۵۰توانست با سرکوب شدید و بازداشت 

 در هفته ها و روزهای اخیر، رانندگان و کارگران باربری تهران و نسیم شهر، کارگران بهمن موتور،

 کارگران پاالیشگاه سه مجتمع گاز پارس جنوبی،  کارگران ایران تایر، کارگران داروگر تهران، کارگران

کارگران رسمی صنعت نفت هم. سایت سه شرکت کروز  و کارگران سیتی سنتر اصفهان اعتصاب کرده اند  

این ها همه نشان می دهد که می توان منتظر گسترش. بیش از چهار روز به شکل نمادین اعتصاب غذا کردند  

.اعتصاب های کارگری در روزها یا هفته های آینده بود

 

 به رغم سرکوب شدید حکومتی، در سال های اخیر تشکل هایی مثل اتحادیه ی آزاد کارگران، کارگران هفت تپه

 چقدر این امکان. یا شورای هماهنگی معلمان توانسته اند اعتراضات سراسرِی کارگری را سازمان دهی کنند

 وجود دارد که این تشکل ها بتوانند با صدور فراخوانی مشترک جرقه ی آغاز یک حرکت گسترده ی کارگری

 را بزنند؟ آیا چنین بستری برای حرکت مشترک وجود دارد و این تشکل ها می توانند به نوعی خأل یک

تشکل سراسری را پر کنند؟

 حکومت در اردیبهشت ماه به بهانه ی سفر آن دو فرانسوی، طیف وسیعی از رهبران و معلمان سرشناس را

 االن تعداد زیادی از فعاالن کارگری در زندان. این اتفاق برای فعاالن کارگری هم افتاده است. زندانی کرد

 تمام اعضای فعال. هستند چون حکومت احساس کرده بود که جامعه ملتهب و در آستانه ی انفجار است

 تشکل هایی مثل اتحادیه ی آزاد کارگران، سندیکای شرکت واحد یا سندیکای هفت تپه نیز پیش از شروع

 ولی این تشکل ها اعتبار اجتماعِی زیادی دارند و فراخوان این تشکل ها. اعتراضات زندانی یا اخراج شدند

.می تواند با استقبال عمومی مواجه شود



 البته اشخاص مؤثر این تشکل ها همگی شناخته شده اند و ممکن است به علت مالحظه کاری نتوانند فراخوان

 به همین علت، ممکن است که جامعه جلوتر باشد و همین االن هم می بینیم که فراخوان ها اسم ندارد و. بدهند

 یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که اگر فراخوانی با اسم. معلوم نیست که از طرف چه کسی صادر شده است

 به همین دلیل، نوعی سازمان دهِی درونی. مشخصی بدهد، حکومت افراد فراخوان دهنده را بازداشت می کند

.در جامعه شکل گرفته که می تواند کار را پیش ببرد

 

 این حضور و مطالبه چه نسبتی. حضور زنان و حقوق زنان یکی از نمودهای بارز اعتراضات اخیر است

 با خواسته های کارگران و طبقه ی فرودست جامعه دارد؟ می دانیم که طبقه ی فرودست همچنان با مشکالت

  این۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۶معیشتی دست وپنجه نرم می کند و از طرفی هم می بینیم که این بار هم مثل دی 

این مطالبات چطور به هم گره خورده اند؟. طبقه و این قشر حضور پررنگ و مؤثری در اعتراضات دارد

 وقتی از حقوق زنان صحبت می کنیم از حقوق نیمی از این. اکثر جامعه ی ما کارگر و فقیر و فرودست است

 جامعه ی فرودست صحبت می کنیم و این جور نیست که مثل زنان جوامع مترقِی غربی فقط از زنان طبقه ی

 در دو ماه اخیر شنیده ام که بعضی می گویند چون اسم زنان می آید، پس. متوسط و مطالبات آن ها حرف بزنیم

 می گویند اگر دنبال این هستی که در جامعه از نظر سیاسی،. این جنبش دنبال مطالبات طبقه ی متوسط است

 اقتصادی و فرهنگی نقشی برابر داشته باشی یا دنبال حقوق مساوِی ارث و حضانت فرزند و لغو حجاب

.اجباری هستی، همه ی این ها خواسته های زنان طبقه ی متوسط است

 بر اساس آمار رسمی بیش از. اما به عقیده ی من، نیمی از زنان جامعه، از طبقه ی کارگر و فرودست هستند

 اگر این آمار را درست بدانیم، پس زنان.  میلیون نفر در پایین ترین دهک و زیر خط فقر به سر می برند۶۰

 جامعه نیز به همین طبقه تعلق دارند و حتی اگر عضو این طبقه نباشند، حقوقی که زن ها خواسته اند، مکمل

 البته نباید فقط از زن و مرد حرف زد  چون وقتی می گوییم زن و مرد،. حقوقی است که کل جامعه می خواهد

 االن بخش مترقی دنیا به این نتیجه رسیده که جنسیت فقط. انگار جنسیت را منحصر به همین دو تا می دانیم

 تبعیض.  به همین علت، باید به برابرِی کل انسان ها و بحث رفع تبعیض برسیم. محدود به مرد و زن نیست

  سال بسیاری از افراد را از موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و۴۳علیه انسان ها بر سر جنسیت در این 

 زنان را جنس دوم می شمارند و از. همجنس گرایان را به اعدام محکوم می کنند. فرهنگی محروم کرده است

 وقتی جامعه ای این قدر مترقی شود که بتواند انسان  را بی اعتنا به جنسیت . بسیاری حقوق محروم می سازند

 ببیند و جنسیت را دست مایه ی تبعیض و تحقیر نکند، مسلماً در آن وقت تبعیض طبقاتی و مالی  را هم زیر

 آن وقت است که می توان گفت چرا باید بین انسان ها به خاطر اندازه ی جیبشان تفاوت وجود. سؤال می برد

 جامعه یک قدم می رود جلو و به این خواست. داشته باشد؟ به همین علت، این دو فقره جدا از هم نیستند

 به همین علت، خواست زنان، خواست همه ی جامعه است و. می رسد، تا بتواند قدم بعدی اش را بردارد



 مردان با آن همراهی می کنند زیرا می دانند که اگر این حقوق اساسی در جامعه ای نهادینه شود، اعضای

.جامعه به دیگر حقوق خود نیز دست خواهند یافت
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