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 . ھای شما لگدکوب میشود پس بگیریم عزت انسانی خود را که زیر چکمه

دهمین روز اعتصاب 
  : در پتروشیمی ها

دولت اولین قدم 
عقب نشینی را 

  برداشت 
کارگران نمایندگان 

خود را برای مذاکره 
 انتخاب کردند 

 
ــران  ــصــاب كــارگ ــن روز اعــت ــمــی در دھ

ـیـن قـدم  پتروشیمی ھای ماھشھر، دولت اول
ـیـم  عقب نشینی خـود را بـرداشـت و تصـم
ـتـخـب کـارگـران  ـنـدگـان مـن گرفت با نمای
پتروشیمی بنـدر امـام کـه مـرکـز اصـلـی 
اعتصاب محسوب مـیـشـود وارد مـذاکـره 

ــز .   شــود ــر نــی ــی ــرکــب ــی ــمــی ام در پــتــروشــی
ـا  نمایندگان کارگران شـروع بـه مـذاکـره ب

 . کارفرما و مدیریت شرکت کردند
طبق گزارشی که به حزب کمونیـسـت 

ـبـه   ٢٩کارگری رسیده است، امروز دوشـن
ـنـدر امـام از  فروردین، كارگران مـجـتـمـع ب
ابتدای صبح مقابل دفتر مـركـزی شـركـت 

ھمزمان با تـجـمـع کـارگـران .   تجمع کردند
ـنـده  ـای ظریف كار مدیر عامل شركـت و نـم
مجـلـس اسـالمـی از مـاھشـھـر در جـمـع 
ـا وعـده و وعـیـد  كارگران شركت كرده و ب
ــه  ــاعــد ب ــق ــد كــارگــران را مــت تـالش كــردن

ـنـد .   بازگشت به كار كنند ـت به كارگران گـف
ـتـھـای "  شما درست میگوئید و به کار شرك

ـایـد خـاتـمـه داده شـود ایـن .   پیمانـكـاری ب
مصوبه دولت است و باید اجرا شـود و مـا 

بی گمان اعتصاب حدود ده ھـزار 
ھـای مـاھشـھـر  کارگر پتروشیمی

آنھم اعتصابی دراز مـدت، یـکـی 
از مھمترین رویدادھای کـارگـری 
. ایران در دو دھه اخیر بـوده اسـت

ھـای  اعتصاب ھنـوز بـه خـواسـت
ـان  خود نـرسـیـده اسـت و ھـمـچـن
ــا  ــج ــن ــی ــا ھــم ــا ت ادامــه دارد، ام
میتوان این اعتصاب را به عـنـوان 

ـارزات  یکی از درخشـان تـریـن مـب
کارگران ایران محسوب کرد کـه 

صرفنظر از اینکه تا چه حـد بـه 
ــه  خــواســت ــرســد، ب ھــای خــود ب

ـا حـتـی  پیروزی کـامـل بـرسـد ی
شکست بخورد، باید بعنوان یـک 
ـارزات کـارگـران  پیشروی در مـب
ایران بـه حسـاب آورده شـود کـه 
تاثیرات قابل تـوجـھـی بـر ادامـه 
ـاقـی  مبارزات طبقه کارگر ایران ب

 . خواھد گذاشت
ــوال درس ــم ــع ــک  م ھــای ی

ــایــان آن  ــصــاب را پــس از پ اعــت

ـا  مینویسند اما ایـن اعـتـصـاب ت
ھای روشنی داشـتـه  ھمینجا درس

اســت کــه الزم اســت بــه ســایــر 
ـقـل شـود امـیـدوارم .   کارگران منت

این اعتصاب به موفقیـت کـامـل 
ــران اعــتــصــاب و  بــرســد و رھــب
ـتـروشـیـمـی کـه  کارگران پیشرو پ
ـنـد  خود از سازندگان این اعـتـصـاب
ـلـف آن  و در جریان لحظـات مـخـت
قرار دارنـد، مـفـصـال درمـورد آن 
ـنـد خـود  بنویسند و تجارب ارزشـم

 . را به دیگران منتقل کنند
ـبـل روزھـای  چھـارده سـال ق

 کــارگــران ٧٥ آذر ٢٩ و ٢٨
چھار پاالیشـگـاه تـھـران، شـیـراز، 
ــه  ــھــان دســت ب ــریــز و اصــف تــب
اعتصاب زدنـد و یـک مـاه بـه 
دولت مھلت دادند که به خـواسـت 
ـــرخـــی  قـــرارداد جـــمـــعـــی و ب

. ھای دیگر گـردن گـذارد خواست

 کارگران پتروشیمی ماهشهر 
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ــت  ــر نــف ــمــاس بــا وزی ــم در ت ھ
ـــری ـی ـــگــ ـی ــ ـــرده پ ـــی ك ـائ ایـــم و  ھــ

دستورالعمل آن برای اجرا در دسـت 
اما كارگران اعالم كردنـد در " .  است

ـاز مـیـگـردنـد كـه  صورتی به كار ب
ــود و  ــی داده ش ــب ــن كــت تضــمــی
. قرادادھای مستقیم بـه اجـرا درآیـد

ـنـده جـمـھـوری  ـای ظریف کـار و نـم
ـافشـاری و عـزم  ـا پ اسالمی که ب
ـا  راسخ کـارگـران مـواجـه شـدنـد ب
ـا  پیشنھاد کارگران برای مـذاکـره ب
ــقــت  ــان کــارگــران مــواف ــدگ ــن ــای ــم ن

قرار شد از ھـر بـخـش ایـن .   کردند
ـا ٥مجتمع  ـنـده بـه مـذاكـره ب ـای  نـم

ــده جــمــھــوری  ــن ــای مــدیــریــت و نــم
ـنـد  ـن اسالمی در شھر ماھشھر بنشی
و نتایج تصمیمات كتبا به كـارگـران 

بدین ترتیب كـارگـران .   گزارش شود
 نماینده انتخاب كردند کـه فـردا ٢٥
 فـروردیـن در نشـسـت شـرکـت ٣٠
كـارگـران اعـالم كـردنـد كـه .   کنند

ھمزمان با ایـن نشـسـت اعـتـصـاب 
ــھـا در  ـن ـافــت و ت ادامـه خــواھـد ی
صورت تحقق خواستھای کارگـران، 
ـنـد داد . به اعتصاب خـاتـمـه خـواھ

ھمچنین كارگران اعالم كـردنـد كـه 
تا اجرائـی شـدن مصـوبـه دولـت و 
ــم،  ــی ــق ــراردادھــای مســت ــاد ق ــعــق ان
كارگران پیمانكاری باید از تمـامـی 
ــل رســمـی شــركــت  ــرسـن مـزایــای پ

ـیـم .   برخوردار شوند بنا بر ایـن تصـم
سطـح دسـتـمـزد كـارگـران و سـایـر 
ـتـی آنـھـا ھـم سـطـح  مزایای دریاف

طـبـق .   كارگران رسمی خـواھـد شـد
ـیـدگـان مـجـتـمـع  ـان این گزارش نـم
ـا مـدیـریـت  ـز امـروز ب ـی امیركبیـر ن

 . مذاكره داشتند
کارگران تا ھمینجا با اتـحـاد و 
ـیـروزی  ھمبستگی خود گـام اول پ

طبق گزارش اتـحـادیـه .   را برداشتند
از آنـجـا کـه " آزاد کـارگـران ایـران 

پروسه اداری بـرای شـروع کـامـل 
ــدن  ــده ش ــرچــی ــه ب ــرای مصــوب اج
شرکتھای پیمانکاری زمان خـواھـد 
ــد کــارگــران و  ــر تــاکــی ــا ب ــن ــرد ب ب
ـنـدر  موافقت مدیریت پتروشـیـمـی ب
ــرار شــده اســت کــارگــران  امــام ق
پیمانکاری تا زمـان شـروع کـامـل 
ــم بــا  ــی ـق ـ ــرارداد مســت ــاد ق ـق ــعـ ان
ـتـروشـیـمــی از تـمــامـی مـزایــای  پ
پرسـنـل رسـمـی ایـن شـرکـت کـه 

ــی ٢٥شـامــل  ــم اســت ٣٧ ال  آیــت
ھـا  برخی از این آیتـم.  برخوردار شوند

که تا کنون کارگران شـرکـتـھـای 
انـد  پیمانکـاری از آن مـحـروم بـوده

ـاداش :  عبارتند از ـیـد، پ ـاداش تـول پ
نفت، پاداش بھره وری، حـق جـذب، 
ــالت  ــت از تســھــی حــق مــحــرومــی
ــوا  و  ــدی آب و ھ ــدگــی، ب زن
ـیـل  دوری  امتیازات دیگری از قب

 ". راه و بعد مسافت
حزب کمونیست کـارگـری بـه 

ـتـروشـیـمـی ھـای  کارگران رزمنـده پ
ماھشھر درود میفرستد و بر اتـحـاد 

ـتـروشـیـمـی ـا  کارگران کلیـه پ ھـا ت
موفقیت کـامـل بـرای ھـمـه آنـھـا 

در طـی ایـن مـدت .  تاکید میکند
ـیـدھـا و مـوانـعـی کـه  علیرغم تـھ
ـابـل کـارگـران  ـق مزدوران حراسـت م
ــاد  ــارگــران اتــح ــاد کــردنــد، ک ــج ای
ـنـد . محکمی را به نمایـش گـذاشـت

ـنـد  کارفرمایان و دولت تالش میکن

که با کمترین عقب نشینی از ایـن 
ــتــی  ــارج شــونــد و ح ــیــت خ وضــع
االمکان عقب نشینی شامـل ھـمـه 
مراکز اعتصاب نشود و یا بـخـشـی 

ـادیـده  از خواست ھای کارگـران را ن
تصمیم شجاعانه کـارگـران .   بگیرند

به ادامه اعتصاب تا تحقـق کـامـل 
ـاری آنـھـا را  خواست آنـھـا، ھـوشـی

 . بخوبی نشان میدھد
ـاکـیـد  در اطالعیه ـبـل ت ھای ق

ــواســت کــارگــران  ــم کــه خ کــردی
اعتصابی ماھشـھـر، خـواسـت کـل 
ــارگــر اســت و فــرصــت  ــقــه ک طــب
مناسبی است که کارگران مـراکـز 
ــارگــری در ســراســر کشــور بــا  ک
اعتصـاب و بـه ھـر شـکـلـی کـه 
میتوانند از ایـن حـرکـت حـمـایـت 
ـنـی  کنند و حول خواست خـود مـب
بر برچیدن بساط پیمانـکـاران دسـت 

ـنـد ـاکـیـد .   به اعتراض بزن اکـنـون ت
ـــران  ـارگ ــ ـــه ک ـــم ک ـی ــ ـن ــ ـــک ـی ــ م

ـاز  پتروشیمی ھای ماھشھـر راه را ب
ــطــع دســت  کــرده ــد کــه پــرچــم ق ان

ـبـدیـل قـراردادھـای  پیمانکـاران و ت
ـابـت را در  موقت به قراردادھـای ث
ـیـه مـراکـز  سراسر کشور و در کـل

 . کارگری به اھتزاز درآوریم
 

 زنده باد کارگران اعتصابی 
 ھا در ماھشھر پتروشیمی

 مرگ بر جمھوری اسالمی 
 زنده باد سوسیالیسم 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ آوریل ١٨، ١٣٩٠ فروردین ٢٩

 دھمین روز اعتصاب در پتروشیمی ھا      ١از صفحه 
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ـاسـخ  رژیم به خـواسـت کـارگـران پ
 بـھـمـن در ٢٨نداد و کارگران روز 

مقابل وزارت نفت در تـھـران دسـت 
ایـن یـکـی از .   به تظـاھـرات زدنـد

مھمترین اعتراضـات کـارگـری در 
بزرگترین کمپین بیـن .   آن سالھا بود

ـفـت بـه  المللی دفاع از کـارگـران ن
ـارزه سـازمـان داده  مناسبت این مـب

ـزرگـی تـوسـط  شد، تظاھرات ھای ب
ــســت کــارگــری در  حـزب کــمــونــی
ـلـف سـازمـان داده  کشورھای مخـت
ـزرگ و  شد و صـدھـا اتـحـادیـه ب
کــوچــک در ســراســر جــھــان از 

ھـای آنـھـا  کارگران نفت و خـواسـت
حمایت کردند و جمھوری اسـالمـی 

ـیـمـاتـوم .   را بارھا محکوم کردند ـت ال
یک ماھه بـه کـارگـران فـرصـت 
داد کـه خـود را در ایـن فـاصـلـه 
برای تظاھـرات کـه در آن سـالـھـا 
بشدت دشوار و حتی غیـر مـمـکـن 
بنظر میرسید آماده کنند و بـه مـا 
فرصت داد که در طول ایـن چـنـد 
ـلـی  ـل ھفته بزرگترین حمایت بین الـم

ـیـم کـارگـران .   از آنھا را جـلـب کـن
ـان یـک  ـای نتوانستنـد درسـت در پ
ـنـد  ماه، التیماتوم خود را عملی کـن
ـتـی  ـل ـا مـھ ـاتـوم ب ـیـم ـت ـفـس ال اما ن
مشخص فاکتور مھـمـی در آمـاده 
شدن توده کارگر بـرای دسـت زدن 

اما نـه سـال بـعـد .   به تظاھرات بود
کارگـران شـرکـت واحـد، در طـول 
ـنـد و  پنجاه روز اعتصاب شـکـوھـم
ــرغـم ھـمــه  ـی ـاریـخــی خــود و عـل ت

ـیـشـرو سـلـسـلـه  جنبه ھای مھم و پ
اعتصاب و اعتراض خود، از تجربـه 
ـاده نـکـردنـد و  ـف کارگران نفت اسـت
ـزرگ را از دسـت  یک فرصـت ب

 نمایندگـان ٨٤ دیماه ١٠روز .  دادند
ـاف  ـب ـی ـال ـا ق کارگران در مـذاکـره ب
شھردار تھـران و در شـرایـطـی کـه 
ــوع  ــر ن ــر آمــاده ھ ھــزاران کــارگ
ــه  ــودنـد و در اوج روحـی اقـدامـی ب
اعتراض قرار داشتند، التیـمـاتـومـی 

ـا مـھـلـت   ١٥به قالیباف ندادنـد، ب
ــبــاف خــواســت  روزه ــی ای کــه قــال

ـز  ـی موافقت کردند و بیرون جلـسـه ن

به کارگران اعالم کردند که فـعـال 
ـیـجـه  ـت ـیـم ن ـن ـی ـب منتظر میمانیم تا ب

 دیـمـاه ١٢روز .   مذاکره چه میشود
نیز ده ھزار نفـر از کـارگـران واحـد 
در استادیوم آزادی جمع شدند و در 
ــارگــران  ــاری از ک ــی ــکــه بس ــی حــال

ای مـیـدادنـد و  شعارھـای رزمـنـده
ــر  ــای ــو و س ــل ــان ــان آزادی اس خــواھ
ــد و در  ــودن ــی ب ــدان کــارگــران زن

ـادت " حالیکه با شعار  اعـتـصـاب ی
سالن را ترک مـیـکـردنـد امـا "   نره

ـیـمـی نـگـرفـت . ھیئت مدیره تصـم
ــره ١٥پــس از  ــت مــدی ــئ ــی  روز ھ

سندیکای شرکـت واحـد تشـکـیـل 
ـتـوانسـت  ـاز ھـم ن جلسه داد امـا ب
تصمیمی درمورد اعتصاب بـگـیـرد 
و روحیه مصمم و اعتراضی ھـزاران 
ــد را  ــرکــار واح ــمــی ــع ــده و ت ــن ران

دشـمـن مـتـوجـه .   نمایندگی نـکـرد
شد که جناح راست سندیکا دسـت 
ـیـل وقـت  ـیـن دل باال دارد و بـه ھـم
ــور  ــری در دســت ــشــت ــی ــی ب کش

ـنـھـا .   گذاشت در این فاصـلـه نـه ت
کارگران زندانی شرکـت واحـد آزاد 
نشـدنـد بــلـکـه تـعـداد دیـگـری از 
ـا  فعالین شرکت واحد ھم احضـار ی

 بـھـمـن ٧نھایتا روز . دستگیر شدند
 ٨ھیئت مـدیـره اعـالم کـرد کـه 
. بھمن دست به اعتصاب خواھـد زد

اعتصـاب بشـدت سـرکـوب شـد و 
ـفـر از کـارگـران  نزدیک به ھـزار ن

ـیـم کـارگـران .   زندانـی شـدنـد تصـم
ـادی  رزمنده بود اما فرصت ھای زی

ـتـظـار .   قبل از آن از بین رفته بود ان
میرفت که ھیئت مدیره ھـمـان روز 
مذاکره با قالیبـاف اعـالم مـیـکـرد 
ـاسـخ  که اگر خـواسـتـھـای آنـھـا پ

ــه ٢٦نـگـیـرد روز   دیـمـاه دسـت ب
ـنـکـار  ـا ای اعتصاب خواھند زد و ب
ــصــاب  ــران را آمــاده اعــت کــارگ
ـاسـب بـرای  میـکـرد، سـازمـان مـن
ـیـغ و بسـیـج  ـل رھبری اعتصاب، تب

ھـا را ایـجـاد  مردم تھـران و رسـانـه
ــی  ـاسـب مـیـکـرد و در شـرایـط مـن

 . اعتصاب را شروع میکرد
با ایـن مـقـدمـه طـوالنـی، بـه 

ــم کــارگــران  ــھ ــه م ــجــرب ــن ت اولــی
ــردازم ـپ ــمــی مــی ــروشـی ـت کــارگــران .   پ

ــدر امــام روز  ــن ــمــی ب ــروشــی  ٢٨پــت
اسفند اعالم کردند که چنانچه بـه 
ـاسـخ داده نشـود روز  خواست آنھا پ

 فـروردیـن اعـتـصـاب را شـروع ٢٠
ــد کــرد ــن ــاتــوم دادن، .   خــواھ ــم ــی ــت ال

ـیـن یـک  مھلت تعیین کردن و تعی
ــصــاب  ــرای اعــت روز مشــخــص ب
موجب شد کـه اعـتـصـاب در روز 

مـھـلـت .    فروردین عملـی شـود٢٠
ای بـه کـارگـران امـکـان  سه ھفته

داد خود را از ھر نظر آماده سـازنـد، 
ھای دیـگـر صـحـبـت  با پتروشیمی

کنند و آنھا را تشویـق بـه حـرکـت 
ھـای  حمایتی کنند و بـعـالوه تـوده

وسیع کارگر عمال از نـظـر روحـی 
اگـر .   خود را آماده اعتصاب کردنـد

ـبـران  این تاریخ تعیین نشـده بـود رھ
کارگری باید بار دیـگـر دسـت بـه 
ـا یـکـدیـگـر  تبادل نظر و مشورت ب
ــان  ــه مــی ــحــث را ب ــد و ب ــزدن ــی م
کارگران میبردند و از نـو روحـیـه 
کارگران را برای اعـتـصـاب آمـاده 
ــاری بــمــراتــب  ــکــردنــد کــه ک ــی م

این اولیـن درس مـھـم . دشوارتر بود
 . این اعتصاب بود

ـیـمـائـی کـارگـران در  دوم، راھپ
ھا اقدامی مـھـم  محوطه پتروشیمی

ـز  ـی است و در کشورھـای غـربـی ن
ـیـکـت . ای است سنت شناخته شده پ

ای  مقابل کارخانه آنھم در مـنـطـقـه
ـتـروشـیـمـی که مجموعه ھـا  ای از پ

قرار دارند، جنبـه اطـالع رسـانـی و 
ـبـسـتـگـی دارد . جلب حمایت و ھـم

ـیـمـائـی کـردن و  ـپ جمع شـدن، راھ
ـاال  شعار دادن روحیه اعتراضی را ب
ـادل نـظـر  ـب میبرد و امکان بحث و ت
جمعی به وجود میاورد، بویـژه کـه 
میتوان ھمزمان مـجـمـع عـمـومـی 
ــرگــزار کــرد و  ــم ب ــرروزه را ھ ھ
ـارزه  درمورد چگونـگـی ادامـه مـب

 . تصمیم جمعی گرفت
ـای  ســــوم، شــــرکــــت اعضـــ

ــواده ــجــمــع  خــان ــحــصــن و ت ھــا در ت
ــریــن  ــت کــارگــران، یــکــی از مــھــم
ــاتــی اســت کــه در بــرخــی  ــدام اق

ایـم  اعتصابات دیگر نیز شـاھـد بـوده
ـات و  ـان اعـتـصـاب از جمله در جـری
ــارگــران  ــات اعــتــراضــی ک تــجــمــع

 و ٨٥نیشکر ھفت تپه در سالھای 
ــود امــا ٨٦ ـب ــدا ســنـت ن ـت ، کــه اب

ھا شروع بـه شـرکـت  بتدریج خانواده

ـیـمـائـی ـپ ھـای  در تـجـمـعـات و راھ
کارگران اعتصابی کردند و حـتـی 

ـیـرون کـارخـانـه  یکبار خـانـواده ھـا ب
تجمع کردند و کـارگـران کـارخـانـه 

ـنـد ـیـوسـت کـارگـران حـق .   به آنھـا پ
ـاتـی  ـق دارند ھرچه بیشتر نیروی طب
ــد تــا  ــاورن ــی خــود را بــه مــیــدان ب

ایـن اقـدام .   قدرتمندتر ظاھـر شـونـد
ــارج  ــارخــانــه خ ــصــاب را از ک اعــت
میکند و به بحث مردم شھر تبدیـل 
میکند، بالفاصله اعتـصـاب را بـه 
ـبـدیـل  ـتـمـاعـی ت یک موضـوع اج
میکند و به بسیج افکار عـمـومـی 
ــد ـزن ـی ـفـع کـارگـران دامــن م . بـه ن

ـبـران کـارگـری را  دستـگـیـری رھ
بسیار دشـوار مـیـکـنـد و اعـتـمـاد 
بنفس باالتری در میان کارگـران و 

آمـوزشـی کـه .   مردم ایجاد میکند
ھـا دارد و  این مساله برای خـانـواده

ـان  ـقـی کـه مـی ـی ھمبستـگـی عـم
ھـایشـان ایـجـاد  کارگران و خـانـواده
ـبـه ـن ھـای دیـگـر ایـن  میکند، از ج

با توجه به اینکه اکـثـرا . اقدام است
ــد،  ــن ــاغــل مــرد ھســت کــارگــران ش

ـبـل از  شرکت اعضای خانواده ھـا ق
ھرکس شامل ھمسران زن مـیـشـود 
ــعــات  ــجــم ــھــا در ت و شــرکــت آن
اعتراضی فاکتور مھمی در ضـربـه 

ھـای عـقـب مـانـده و  زدن به سنت
ـیـر .   مردساالرانه میـشـود ـاث ابـعـاد ت

ـــواده ـان ـــر شـــدن خــ ـی ـا در  درگــ ھــ
اعتصابات و اعتراضات کـارگـری، 
در شرایطی که توازن قوا بیشتر بـه 
ـیـر کـرده  ـی نفع کارگران و مردم تـغ
ـنـھـا اسـت . است، بسیار فراتر از ای

شرایطی که یک اعتصـاب را بـه 
ـا  ـتـمـاعـی، ب یک جنبش عمیق اج
خواستھائی فـراتـر از خـواسـتـھـای 
ـانـد و  کارگران کارخانه، فـرامـیـروی
ـبـدیـل  به حرکت کل مـردم شـھـر ت

ای بـر  میکند و در شرایطی مقدمه
 . قیام عمومی میشود

چھارم و مھمتر از ھمه حرکـت 
 کارخـانـه اسـت ٩ھمزمان کارگران 

کــه امــکــان ســرکــوب را بشــدت 
ـیـدا  کاھش میدھد، بازتاب زیادی پ

گسترش بـه سـایـر "  خطر"میکند و 
ـاعـث مـیـشـود  مراکز کـارگـری ب
ـنـی  رژیم زودتر دست به عقب نشـی

ــد ــزن ــه.   ب ــطــق ــصــابــات مــن ای و  اعــت
ــه  ــصــاب عــمــومــی از جــمــل اعــت

ـیـک ـاکـت ـارزاتــی  ت ھـای مـھـم مـب
ـقـه کـارگـر اسـت و  پیشاروی طـب

ھـای  اعتصاب مشترک پتروشیمی
ـیـجـه ـت ای  ماھشھر صرفنظر از ھر ن

ـاشـد،  که ایـن اعـتـصـاب داشـتـه ب
ـا  یک موفقیت مھم در ایـن راسـت

نفس اینکه کارگـران مـوفـق .   است
مـیـشــونـد در تـعــدادی از مـراکــز 
ــه  ــت ب ــمــزمــان دس ــری ھ کــارگ
ـیـت  ـق ـنـد، یـک مـوف ـزن اعتصاب ب
بزرگ است و بـه الـگـوئـی بـرای 
سایر مـراکـز کـارگـری در یـک 
ــل  ـبـدی ـا یـک رشــتـه ت مـنـطـقـه ی

دست گذاشتن بر خـواسـت .   میشود
ـا  مشترک کارگران یک رشـتـه ی
ــه، و در ایـن مــورد  یـک مــنـطــق
ــاط  ــدن بس ــرچــی ــن خــواســت ب مــعــی
ــکــاران، الزمــه بــه حــرکــت  ــان ــم پــی
درآوردن ھـمــزمـان چــنـدیـن مـرکــز 

ـارگــــری اســــت ـارگــــران .   کـــ کـــ
ھا بر خواسـتـی انـگـشـت  پتروشیمی

ـیـونـھـا  ـل ـی گذاشتند که خـواسـت م
ـیـت  کارگر است و در صورت موفق
بالفاصله بـه جـنـب و جـوشـی در 
ــدیــل  ــب ــارگــری ت ھــمــه مــراکــز ک

 . میشود
متاسفانه اطالعـات مـن اجـازه 

ھـای دیـگـر  نمیدھد که وارد درس
از جمله اینـکـه .   این اعتصاب بشوم

کارگران چـگـونـه بـر تـردیـدھـای 
ــد،  ــه کــردن ــب ــاران خــود غــل ھــمــک
چگونه تھدیدھا را خنثی کردنـد و 
ـبـران خـود را حـفـظ  یا چگونه رھ
کردند، مجمع عمومی چه نقـشـی 
ـا  ـف در کل این اعتصاب تا کنون ای
ـیـن کـارگـری  ـال کرده اسـت و فـع

ایـن .   انـد جوان چه نقشی ایفا کـرده
ـبـران  کاری است کـه امـیـدوارم رھ
این اعتصاب ھمت کنند و تـجـارب 
گرانبـھـای خـود را در ھـمـه ایـن 

ـا جـائـی کـه شـرایـط  زمینه ھا و ت
امکان بازگوئی آنـرا مـیـدھـد، بـه 

 . طبقه کارگر منتقل کنند
اما اعتصاب نقاط ضعفـی ھـم 
ــه اســت ــحــظــه داشــت ــن ل ـا ھــمــی . ت

خبررسـانـی و تـالش بـرای بسـیـج 
سایر مـراکـز کـارگـری در سـطـح 
ـلـی و  ـل ـیـن الـم کشور یا در سطح ب
ــردم  ــدن م ــدان کشــی ــه مــی ــز ب ــی ن
ماھشھر در حمایت از اعتـصـاب از 
ــرای  ــات ضــروری ب ــه اقــدام ــل جــم
تقویت ھرچه بیشتر ایـن اعـتـصـاب 

ـیـش .   بود خبرھای اعتصاب کم و ب

 ١از صفحه 
درسھای اعتصاب 

کارگران 
ھای  پتروشیمی

 ماھشھر 

 

 



 4  ١٣٩٠ فروردين ٣٠ کارگر کمونيست

توسط کارگران منتشر شـد امـا ده 
ــن  ــی، ای ــصــاب ھــزار کــارگــر اعــت
پتانسیل را داشتند کـه جـامـعـه را 
بطور مداوم از موقعیت اعتصـاب و 
مسائل و مشکالت و مـوانـع خـود 
مطلع کنند و ھمبستگی وسـیـعـی 
ــان  ــازم ــایــت از خــود س را در حــم

اعتصابات کارگری باید بـه .   دھند
ـا  موضوع داغ جامعه تبدیل شـود ت
بدینطریق زمینه ھمبستگـی را ھـم 

پیکت مقابل کـارخـانـه .  بوجود آورد
کمکی به اطالع رسانی بـه سـایـر 
ـارگـــری در اطـــراف  ـز کــ مـــراکــ

ھـا بـوده اسـت امـا ایـن  پتروشیمـی
ھنوز با بسیج مردم شھر فی المثـل 

قـطـعـا تـھـدیـدھـا و .   متفاوت است
فشارھای امنیتی یک مانع مـھـم 
در این زمینه بوده است امـا شـایـد 

 . ھمه مساله نباشد
اعتصاب اما ھنوز پایان نیافتـه 
است ھرچند با خـبـری کـه امـروز 
ـنـظـر مـیـرسـد دولـت  منتشر شد، ب
. شروع به عقب نشینی کـرده اسـت

دولت ھمه تالشش را میـکـنـد کـه 
با کمترین عقب نشینی خـود را از 

ـا !  شر این اعتصاب خالص کند و ی
سعی میکند به خواسـت کـارگـران 

ــمــی ــی ــرخــی از پــتــروش ــا گــردن  ب ھ
بگذارد و برخی را نادیده بـگـیـرد و 
یا قول رسیدگی به آنـھـا در مـدت 

ای  طوالنی تری بدھد و بـرای دوره
آنھا را سر بـدوانـد، ھـرچـنـد اتـحـاد 
ـان کـارگـران  مستحکمـی کـه مـی
ـیـون  وجود دارد و ھوشیاری اعتصـاب
ــشــود و  ــه مــی ــن مســال ــع ای مــان
جمھوری اسالمی مجبور اسـت در 
مقابل ھمه آنھا عقب نشینی کـنـد، 
با اینحال این موضوعی اسـت کـه 
ـاری کـامـل  کارگران باید با ھوشـی
ــا اوال ھــمــه  ــد ت ــاشــن مــراقــب آن ب
ــن  ــاورد ای کــارگــران شــامــل دســت
اعتصاب شوند و ثانیا بـه ھـردرجـه 
عقب نشینی دولت و کـارفـرمـاھـا 
ـاشـد و بـه ھـردرجـه تـوده  بیشتـر ب
ـایـج  ـت وسیعتـری از کـارگـران از ن
اعتصاب بھره مند شوند، بـه ھـمـان 
ـتـری  اندازه کارگران در موقعیت بـھ

ھای اعتراضی بـعـدی  برای حرکت
ھـای خـود  و پیگیری سایر خواسـت

 . قرار خواھند گرفت
ــظــر از درســھــای  ــن ــا صــرف ام

اعتصاب، موقعیـت جـدیـدی اسـت 
ـیـونـھـا  ـل ـی که این حـرکـت بـرای م
. کارگر دیـگـر ایـجـاد کـرده اسـت

ــروشــیـمــی ــن  کـارگــران پــت ھــا بــا ای
ـنـد و راه  اعتصاب سدی را شکسـت
را بـر کـارگـران دیـگـر در سـراسـر 
کشور برای بلند کردن پرچم یکـی 

ھـای مـھـم خـود ھـمـوار  از خواست
ـیـش از ھـرزمـان .   کـردنـد اکـنـون ب

ــنـد کـردن پـرچــم  ـل شـرایـط بـرای ب
ـانـکـاران  ـیـم خواست برچیدن بساط پ
و ھمینطور انعقاد قرارداد رسـمـی و 
دائـمــی بــا کــارگــران فــراھـم شــده 

ـتـروشـیـمـی .   است قبال کـارگـران پ
ـان دادن بـه کـار  ـای تبریز خواسـت پ
ـیـل  پیمانـکـاران را بـه دولـت تـحـم
کردند و اکنون ده ھزار کـارگـر ده 
روز است مصممانه بـر اجـرای ایـن 
خواست، که از مصوبات شش سـال 
ـاری  ــت، پــافشــ ــت اس ــل دول قــب

این فرصتـی اسـت بـرای .   میکنند
کــارگــران در ســراســر کشــور کــه 
پرچم این خواست مھم خـود را بـه 
اھتزاز درآورند و بـویـژه در صـورت 

ـتـروشـیـمـی ھـا،  پیروزی کـارگـران پ
ــه ــمــودار شــده  کــه طــالی ھــای آن ن

ــه حــرکــت  ــرای ب ــه ب ــن اســت، زمــی
درآمدن کل طبقه کارگر حـول ایـن 

تـحـرک در .  خواست فراھم میشود
ھمه مراکز کارگری را باید شـروع 
ـان  کرد، راه انداخـتـن بـحـث در مـی
کارگران به منظور ایجاد آمـادگـی 
ـا  برای اعتصاب در یک منطقـه ی
رشته و برگزاری مجمع عمومی و 
تصمیم گیری حول این مسـالـه، از 
ـایـد در  جمله اقداماتی اسـت کـه ب
. دستور کارگران پیشرو قرار گـیـرد

ـزدیـک  اول مه روز جھانی کارگر ن
است، میتوان حول این خـواسـت در 
کنار سایر مطالبات طبقـه کـارگـر 
با نیروی ھرچه بیشـتـر بـه مـیـدان 
آمد و بورژوازی و دولـت اسـالمـی 
آنرا برای گـردن گـذاشـتـن بـه ایـن 
ـقـه کـارگـر تـحـت  خواست بحق طب

ـبـران .   فشار قرار داد این امر بـه رھ
ــران خــودرو، ذوب  کــارگــری در ای

ھا در کل کشـور و  آھن، پتروشیمی
صدھا یا ھـزاران مـرکـز کـارگـری 

ـاد .   دیگر گـره خـورده اسـت زنـده ب
. ھای مـاھشـھـر کارگران پتروشیمی

* 
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ھزاران كارگران پتروشیمی ماھشـھـر 
ــد ــصــابــن ــر .   در اعــت ــگ ــون دی اكــن

ــواده ــان ــه جــمــع  خ ــز دارنــد ب ــی ــا ن ھ
ــد كــارگــران مــی ــونــدن ــاد .   پــی ــده ب زن

كارگران پتروشیمی مـاھشـھـر، زنـده 
ــواده ــان ــاد خ ــارگــران ب ــن ك ــای ای . ھ

ــمــی  ــی ــروش ــت ــارزات كــارگــران پ ــب م
ماھشھر شایسته وسیعترین حـمـایـت 

ــن .   ھــاســت ــه ای ــن ب ــوســت بــا پــی
ــارزات كــارگــران  ــصــابــات مــب اعــت
پتروشیمی ماھشـھـر را حـمـایـت و 

ــم ــی ــی كــن ــان ــب ــی ــای .   پشــت ــھ ــت خــواس
ــمــی مــاھشــھــر،  ــروشــی كــارگــران پــت
ـاه شـــدن دســـت  ــ ـــوت خـــواســـت ك
ـاران و دالالن دزد از  ــكــ ـان ــ ـــم ـی پـ

ـان دادن بـه  محیط ـای ھای كـار و پ
قراردادھای برده وار موقـت كـاری، 
معضل بخش عظیمی از كـارگـران 
. و  خواستھای ھمه كارگـران اسـت

اكنون كارگران پتروشیمی مـاھشـھـر 
در صف جلوی اعتراض علیـه ایـن 

انـد و راه  شرایط برده وار كار ایستاده
ھـا  را برای شما كارگران پتروشیـمـی

در شھرھای مختلف، شما كارگـران 
نفت، شما كارگـران ایـران خـودرو و 

ـلـف كـارگـری  شما بخش ھای مخـت
ـاز  كه با ایـن مـعـضـل درگـیـریـد ب

اند، بھترین فـرصـت اسـت، بـه  كرده
ـا  ـا ب ـیـونـدیـد ت صف این اعتراض بپ
ـنـد بـه ایـن بـردگـی  صفی قـدرتـم

 .خاتمه دھیم
 كارگران پتروشیمـی مـاھشـھـر 
در عین حال به گرانی و بـه سـطـح 

ناز دستمزدھا و حداقل دسـتـمـزدھـا 
ـز تـعـویـق ٣٣٠ ـی  ھـزار تـومـان و ن

پرداخت دستمزدھا اعـتـراض دارنـد، 
اینھا خواستھای كل جامـعـه اسـت، 

 . وسیعا به این اعتراضات بپیوندیم
در آستانه اول مه این روز مـھـم 
اعتراض علیه فقر و فـالكـت اسـت 
كه شاھد اعتـصـاب ھـزاران كـارگـر 
پتروشیمی ماھشھر ھستیم، با اتـكـا 
ـنـدی  به این صف اعـتـراض قـدرتـم
كه به میدان آمده است، وسیعا  بـه 

ـا .   استقبال اول مه برویم ـیـن ب ھمچن
ـان دادن  ـای اتكا به این نیـرو بـرای پ
به این بـردگـی و بـه ایـن تـوحـش 
سرمایه داری در تـمـام شـھـرھـا و 
ــات  ــصــاب ــدارك اعــت ــه ت ھــمــه جــا ب
ــا كــل  ســراســری خــود بــرویــم و ب
ـیـم، پـرچـمـدار  خواستھایمان جلو بیای
ـاشـیـم  و  خواستھای كل جامـعـه ب
مارش بزرگ خـود در اول مـه را 
ــیــان  ــه جــان ــی ــراض عــل ــه روز اعــت ب

 اسالمی تبدیل كنیم
در آخر بار دیگر درود میـگـویـم 
.  به كارگران پتـروشـیـمـی مـاھشـھـر

تجمعات اعتراضی ھر روزه شـمـا و 
ـنـد  تصمیم گیری متـحـد و قـدرتـم

ھا، این اتكـا بـه  شما، این جمع شدن
ــوان قــلــب  ــن ــع مــجــمــع عــمــومــی ب
ـیـدی  ـل اعتراضات شما، یك مركز ك
ــرد و  ــظــش ك ــد حــف ــای اســت و ب
ـفـرقـه و  نگذاشت كه در صفوفتان ت

ـاه شـدن دسـت .   جدایی بیندازند كوت
.  پیمانكاران خواست برحق شـمـاسـت

بستن قـراردادھـای دسـتـه جـمـعـی 
توسط نمایندگان منتخب خود شمـا 
بر مبنای دو میلیون تومان حـداقـل 
ـیـن  دستمزد در گام اول میتـوانـد اول
خواست شما و  پرچم اعتراض كـل 

اعالم كنید كه زیـر .     كارگران باشد
ـاھـی ای  بار ھیچ قول و وعـده شـف

ھا باید كتبا و رسـمـا  وعده.   نمیروید
ـیـد كـه  ـیـدھ اعالم شود و اجـازه نـم
ـنـد كـه  شما را سر بدوانند، باید بـدان

ـا  در بـرابـر ھـر وعـده ـاز ھـم ب ای ب
ـنـد،  اولتیماتوم شما و اگر جواب ندھ
ـنـد اعـتـراض  دوباره با صف قـدرتـم

ـنـطـور .  شما روبرو خواھند شد  ـی ھـم
ـار شـمـا  ھمراھی خانـواده ـن ھـا در ك

ھزاران ھـزار كـارگـر ایـن مـجـتـمـع 
ـتـوانـد  ـی نیروی عظیمی است كـه م
ـار  ـیـت بسـی ھم شـمـا را در مـوقـع
ـان  ـت قویتری در پیشـبـرد اعـتـراضـات
قرار دھـد و ھـم كـل مـاھشـھـر و 
ـان را و  ـلـف خـوزسـت شھرھای مخت
مراكز نفت را بـه تـحـرك درآورد و 

ـارزه ـنـد در  نوید بخش مب ای قـدرتـم
ـیـن خـبـر .   كل جامعه باشـد ھـمـچـن

ـیـد ـان .   رسانی را فراموش نكـن جـوان
ـنـد  ـتـوان ـی شما و جوانان شھر شمـا م
ــی كــردن  ــان نــقــشــی مــھــم در جــھ
. صدای اعتراض شما داشته باشـنـد

میتوانند مبتكر ایـجـاد گـروھـھـای 
ــد و  ھـمــبـســتـگــی بــا شـمــا بــاشـن

ـارزات  بیشترین حمایـت ھـا را از مـب
 .*شما جلب کنند

كارگران پتروشیمی ماھشھر  
 راه نشان میدھند

 شھال دانشفر

 !کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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در خبرھا آمده بود که دو جـوان در 
سنندج دست بـه خـودکشـی زدنـد، 
ھنوز زمانی زیادی نـگـذشـتـه بـود 
ـز  ـی که جوانی دیگر در کرمانشـاه ن

ــود .   خــودش را کشــت ــار خ اخــب
ـیـشـه جـان گـداز اسـت . کشی ھم

ـنـکـه کسـی بـه تـه خـط  تصور ای
ـیـش  رسیده باشد و ھیـچ مـفـری پ

ـنـکـه  روی خـود نـمـی ـنـد جـز ای ـی ب
ـاور  خودش را از بین ببـرد سـخـت ب

نماید اما روزی نیسـت  نکردنی می
ــده  ــرســی ــه تـه خــط ن ــھــائـی ب انسـان

ــد ــن ــقــی در مــورد .   بــاش ــی ــار دق آم
خودکشی در جـامـعـه ایـران وجـود 
ندارد یا بھتر است تاکید کنیم کـه 
ـاردھـا تـومـان را بـه  ـی ـل کسانی می
جیب میزنند، کسانی کـه مـدعـی 

 ھـزار تـومـان ٣٣٠ھستند با وجود 
ـاتـی  ـق ـانـه فـاصـلـه طـب حقوق مـاھ
ـایـد ھـم ایـن  کاھش یافته اسـت ب

ـنـد ـتـشـر نـکـن مـحـمـد، .   آمار را من
جوانی که در کرمانشاه خـودش را 
ـاب کـرده  ـیـن پـرت ـای از بلندی بـه پ
ـاد کشـیـده  بود، در حین سقوط فری

ـقـر و نـداری و از بـی " است  از ف
ـیـن  پولی و گرسنگی خود را از ب

ـتـی " بـرد مـی ـای ـن ، کسـانـی کـه ج
ــردم  ــوده م ــر ضــد ت آشــکــار را ب
سازمان دادند باید ھـم مـنـکـر ایـن 
باشند کسی شب سـر گـرسـنـه بـر 

ــیــن مــی ــال ــایــت .   گــذارد ب ــن ــن ج ای
ای دیگـر از نـظـامـی اسـت  گوشه

که جز فقر و گرسنگی برای تـوده 
 .مردم ارمغانی دیگر ندارد

در تبلیغات رسـمـی ایـن نـظـام 
کــه بــه حــق از ســوی مــارکــس 

خـوانـده مـیـشـود "   نفرین اجتماعـی" 
اینچنین جلوه داده میشود کسـانـی 
ـنـد  ـزن ـی که دست بـه خـودکشـی م
ـنـد کـه در  آدمھای ضعـیـف ھسـت
ـامـالیـمـات  مقابـل کـوچـکـتـریـن ن

از ســوی .   آورنـد زنـدگـی کـم مـی
دیگر مذھب که خود ابزاری اسـت 
ـقـدس  که این نفرین اجتماعـی را ت

میبخشد مـدعـی ھـم از کـار در 
ــد و از زبــان  مــی ــژوھشــگــران " آی پ
میگویـد خـداونـد بـه انسـان "   دینی

جان داده و این خود خدا اسـت کـه 
میتواند جان کسی را بـگـیـرد کـه 
خود خالقش است و در واقع کسـی 
ـبـرد یـک  که خودش را از بین می
چیزی ھم بـدھـکـار مـیـشـود کـه 
ـیـن بـرده  چرا مال دیـگـری را از ب

کارشناسان دیـگـر ایـن نـظـام !   است
ـنـی تـری" که توجیـھـات  دارنـد "   ف

ایـران جـزو کشـورھـای :   " میگویند
ـتـی  در بدو ورود به مـرحـلـه صـنـع
شدن است که در جدا شدن و بریـدن 

ـتـی و در  از سنت ـافـت سـن ھا و ب
ــار  ــی دچ ــعــت ــه جــھــان صــن ورود ب
ـنـگـی و  دوگانگـی و تضـاد فـرھ
ـتـصـادی گـردیـده  ـتـمـاعـی و اق اج

ــل .   اسـت ــه دلــی ایـن دوران گــذار ب
ـاورھـا  ـیـن ب ایجاد تضادھای شدید ب

ـزه خـودکشـی را  و واقعیت ھا، انگی
در افــراد زیــاد کــرده اســت و بــه 
ـیـل آمـار خـودکشـی در  ـیـن دل ھم

ـلـی اسـت !"  ایران باال است ـی این تحل
که سازمان بـھـداشـت جـھـانـی در 
ــران  مـورد بــیـالن خـودکشـی در ای

ـلـه، .   چند سال پیش ارائه داده بـود ب
آب و بــاد و مــه و خــورشــیــد و 
فلک ھمه درکارند تا انگیزه خـود 
کشی افراد را زیاد کـنـد اال خـود 

ــه داری ــران .   نـظـام سـرمـای چـون ای
میخواھد وارد جھان صنعـتـی شـود 

ـنـه ـزی ـایـد  این ھم ھ ای اسـت کـه ب
ــد،   ــپـردازن تـوده مـردم زحـمــتـکــش ب
چون کسانی مـثـل عسـگـراوالدی 
مسلمان میخواھد جامعـه ایـران بـه 
ـارد اسـت،  ـی ـل ـی ایشان افتخار کند م
چون صادق محصولـی مـیـخـواھـد 
ـاردھـا پـول امـام  ـی ـل ـی امـانـت دار م
ـلـه  زمان باشد و چون فـالن آیـت ال
برای رضای خدا مـیـخـواھـد فـالن 
ـا  ـام خـودش ی کارخانه و معدن به ن
آقازاده اش ثبت بشود باید میلیونھـا 
ـا ایـران  نفر به خاک سیاه بیفتنـد ت

ـتـخـار"به  ـلـه اف صـنـعـتـی شـدن "   ق
ـبـره ایـن نـظـام  .  برسد کارشناسان خ

ـنـد کـه کسـانـی  چنان جلوه میـدھ
ــد  ــزنــن ــه خــودکشــی مــی دســت ب
انسانھای سنتی ھستند که تحـمـل 

ایـن دوران " دنیای مدرن را ندارند و 
ـیـل ایـجـاد تضـادھـای  گذار بـه دل

ـاورھـا و واقـعـیـت ـا شدید بین ب . . . ھ
ـزه افـراد را بـرای خـودکشـی  انگی

ــد ــکــن ــن " .   زیــاد مــی ــه زعــم ای ب
ـاور  ـایـد ب کارشناسـان تـوده مـردم ب
کنند این سـرنـوشـت مـحـتـوم آنـھـا 
ـاشـد چـه  است چه جامعه سنتی ب
ـایـد بـدبـخـت و  مدرن و صنعتی، ب
فـلــک زده بــاشــنـد و سـرشــان را 
ـثـمـار  بیندازند پایین و تـن بـه اسـت
ـیـر و گـرسـنـگـی  بدھند و با تـحـق
بسازند ویا  متھم شوند کـه یـک 
ـتـی  مشت انسانھای وامانـده و سـن
ـتـظـر آنـھـا  ـن ـنـد و جـامـعـه م ھست

ــھــا گــذر  نـمــی ــد و از روی آن مــان
پـرسـد  اما ھیچـکـس نـمـی.  میکند

ـلـه کـه  که چـطـور یـک آیـت ال
ـیـق  افکارش مربوط بـه عـھـد عـت

ــچ دچـار  ـی ــد " اسـت ھ تضــاد شــدی
نمیـشـود و در " باورھا و واقعیت ھا

ھر دو حالت به مفتخوری مشـغـول 
است و جای او در دنیای صنعـتـی 
اینگونه تعریف میشود که میتوانـد 
به مفت خوری ادامـه دھـد و ایـن 
حق او خـوانـده مـیـشـود و کـار و 

 .استثمار و تحقیر ھم حق کارگر
وارد شدن بـه جـھـان صـنـعـتـی 
ـیـشـتـر و بـی  ـثـمـار ب اسم رمز اسـت

ــھــای کــارگــران اســت ـت ــه .   ان ھــزیــن
ـیـمـت زنـدگـی "   صنعتی شدن"  به ق

ــشــود، یــا بــه  ــام مــی ــم کــارگــران ت
استثمار تن میدھند یا راه دیـگـری 
ـیـن  ندارند جز اینکه خودشان را از ب

ــد ــرن ـب ــود کــه .   ب ــش ب ســه سـال پــی
کارگر کنف سـازی رشـت بـھـای 
ـاصـطـالح صـنـعـتـی  سنگین ایـن ب
شدن را با نابود کردن خود پـرداخـت 
و یک گزارش که در ھمان زمـان 

كـارگـر :   " منتشر شد اشاره میـکـنـد
كار رشت پس از گـذرانـدن یـك  كنف

نیم روز سرشار از تحقیر و كتك، بـه 
ـاكســی از ھـمــكــارش  انـدازه پـول ت

تر خـود را بـه  قرض گرفت تا سریع
ــه  ــی ب ــاب ــد، طــن ــرســان ــه ب كــارخــان

ـاقـی  لوله ـزنـد و ب ھای سقف گره ب
مالك خصـوصـی صـبـح آن .   ماجرا

ـتـظـامـی،  ـیـروھـای ان روز با كمك ن

ـیـد خـالـی  ـزار تـول كارخانه را از اب
 مـاه بـدون ١١كـارگـران .   كرده بود

ـنـك  ھیچ حقوقی سركرده بودند و ای
ـیـد  تنھا امیدشان با فروش ابزار تـول

ــود مــی ــاب ــه ن ــه .   شــد كــارخــان ھــم
دانستند كار تمام است اما تنـھـا  می

ـان كـار را  ـای كسی كه به وضـوح پ
ـازه او را حـوالـی .   دید، او بـود ـن ج

ـیـدا كـردنـد . ساعت یك بعدازظھـر پ
ـــه  ــر را ب ــه خــب ــت ك در آن وق

اش رسـانـدنـد ھـمـسـرش در  خانـواده
كـرد،  مزرعه ھمسایه كارگری مـی

پســرش ســربــاز بــود و چــون پــول 
ــه  مسـافـرت نـداشــت ھشــت مــاه ب
ـادگـان  مرخصی نیامده بـود و از پ

ـز در اجـاره .  خارج نشده بود ـی خانه ن
درآمد ایـن .  نھضت سوادآموزی بود

ــواده از كـارگــری مــوقـت زن،  خـان
ماھی پنج شش ھزار تومان حـقـوق 

 ھـزار ١٥سربازی پسـر و مـاھـی 
ـاق خـانـه بـه  ـنـھـا ات تومان اجـاره ت

. شـد نھضت سوادآموزی تامین مـی
دو روز پـس از خـودكشـی كـارگـر 

اش  كار كـه بـه سـراغ خـانـواده كنف
ـتـی اوضـاع را  رفتم، ھـمـسـرش وق

مـقـدمــه از مــن  داد بـی شـرح مـی
ـنـی  می»پرسید؛  دانی سـیـب زمـی
با یـك  « تومان است؟٦٠٠كیلویی 

ـیـد  حساب سرانگشتی می شد فـھـم
 سـال ٢٥كه این خـانـواده بـعـد از 

كاركردن حتی از عـھـده سـیـركـردن 
ــمـی شـكـم ــر ن ــد شــان ھــم ب ـن ــن .   آی ای
 ."ترین چھره فقر است كریه

ترین چھره فقر را امـا   این کریه
نه خدا و نه شیطان بلـکـه نـظـامـی 
ـایـه سـود  سازمان میدھد کـه بـر پ
. اقلیتی پایـه گـذاشـتـه شـده اسـت

این نظام برای اینکه سودش یـک 
ریال سقوط نکند میلیاردھا تـومـان 
پول خرج مـیـکـنـد و سـازمـانـھـای 
ـیـس درسـت  ـل ـتـی و پ مخوف امنی
میکند که این توده زحمتـکـش در 
ناامیدی و بی پناھی به سر بـرنـد، 
ـتـر  یک انسان محروم و تنھا را بـھ
ـنـد کشـیـد ـتـوان بـه ب . و بیشتر می

ـان بـرای در ھـم خـورد  ـی شیوه جـان
کردن یک زندانی ایـن اسـت کـه 
به فرد زندانی بباوارنند کـه ھـیـچ 
کس به فکر او نیست و او تـک 
و تنھا است، ایـن روش بـرای کـل 
جامعه ھم اجرا میگردد کـه افـراد 
ــزه و فــرد حــس  ــمــی خـودشــان را ات

و رھایی از این شـرایـط ھـم  .  کنند

نه کار خدا و نه کار شیطـان اسـت 
ـتـکـشـی  بلکه کار اکثـریـت  زحـم
ـیـد  است که ثروت جـامـعـه را تـول

این اکثـریـت اگـر خـودش .   میکند
را متشکل کند مطمئنا دیـگـر بـه 

ـلـکـه  خودکشـی دسـت نـمـی زنـد ب
ـیـونـھـا  ـل ـی خودش را باور میکند، م

یابد کـه  انسان را در کنار خود می
ـنـد انسـان در .   ھـم سـرنـوشـت ھسـت

جمع است که انسـان بـودن خـودش 
ــد، در جـمـعــی کــه  ـاور مــیـکـن راب
میتواند مفید باشد، در جمعـی کـه 
ــاس  ــوشــت ھــم حس ــه ســرن ھــمــه ب

ـنـد ھستند و به یاری ھم می ـاب . شـت
ــه  تـالش کـارگــزاران نـظــام سـرمــای
داری این اسـت کـه مـانـع شـکـل 
گیری این روحیه جمعـی شـونـد و 
ـاشـد کـه ایـن  تالش ما باید ایـن ب
روحیه جمعی را شکل بدھیم و بـه 
ـنـدج و مـحـمـد  آن دو جوان اھل سن
اھل کرمانشاه و آن کـارگـر کـنـف 
ـنـد، فـرد  کار نشان دھیم تنھا نیسـت
ـنـد  نیستند بلکه یـک انسـان ھسـت
ـتـریـن شـکـل  که حق زندگی به بھ

ــد ــدی و .   دارن ــی بــی شــک نــا ام
ــت ھــر  ــن عـل ــری ـت ــصـال مــھــم ــی اسـت
ـیـجـه  ـت خودکشی است، ناامیـدی ن

ـایـد کـاری .   فرد شدن انسان است ب
ـفـرد و  ـن کرد انسانھا خودشـان را م
ـلـکـه خـود را بـه  منزوی نبیننـد ب
عنوان یک انسـان، یـعـنـی یـک 
جمع ببینند و این شدنی و مـمـکـن 

بنابراین پاسخ به فقر و سـتـم .  است
ـلـکـه  و بیعدالتی خودکشی نیست ب
ــا  ــگ آنــھــاســت، ب ــن ــه ج رفــتــن ب
خودکشی نه تنھا ایـن مـعـضـالت 

شود بلکه غـم و انـدوھـی  تمام نمی
ھم به این معضالت و درد و رنـج 
ــکــان  ــزدی ــان و ن ــواده و دوســت ــان خ

امـا .   شـود قربانی ھـم اضـافـه مـی
ـقـر و  بتنھائی نمیتوان به جنـگ ف
تنگدستی رفت، نمیتوان با نـظـام و 
ـانـی و مسـئـول  حکـومـتـی کـه ب
مستقیم این جنایات است و اینھـمـه 
ستم و تبعیض را بما تحمیـل کـرده 

باید مـتـشـکـل و . بتنھائی درافتاد
ـا اتـکـا بـه قـدرت  متحد شویم و ب
جمعی خود این ھیوالی ضـدانسـان 
و ضد خوشبختی را از سر راھـمـان 

 .برداریم
ـتـمـاعـی  انسان یک موجود اج

 :علیه فقر و تبعیض
 خودکشی نه، 

 ! متحد و متشکل بپاخیزیم
 یاشار سھندی
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جمھوری اسالمی برای مقابله با اعـتـراضـات  مـردم و از وحشـت 
انقالب و سرنگونی، شمشیر اعدام را باالی سر جامـعـه نـگـھـداشـتـه 

انـد  ای را اعدام میکند و اكنون اعالم کـرده ھر از چندی، عده.   است
که، شیرکو معارفی را در اول ماه مـه روز جـھـانـی كـارگـر اعـدام 

ھمچنین خبری دال بر احتمال اعـدام حـبـیـب لـطـیـفـی .   خواھند کرد
یكی دیگر از زندانیان سیاسی  پخش شده است و گفته میشود قرار 

 .است بیش از صد نفر نیز در اصفھان اعدام شوند
این درحالیست كه ھم اكنون منصور اسانلو، ابراھیم مددی، رضـا 
شھابی، غالمرضا غالمحسینی از اعضای ھیات مدیره سنـدیـكـای 
شركت و احد و رضا رخشان رییس ھیات مدیره سنـدیـكـای نـیـشـكـر 
ھفت تپه و بھنام ابراھیم زاده عضو كمیته پیگیری و فـعـال دفـاع از 

منصور اسانلو در وضعیت جسـمـی . حقوق كودك ھم اكنون در زندانند
بدی بسر میبرد و بنا بر اخبار سه رگ قلب او مسدود شده و نـیـاز 
به معالجه فوری دارد، امـا جـانـیـان جـمـھـوری اسـالمـی از دادن 

در ھمین ھفته نیز قرار بـود عـلـی .   اند مرخصی به او خودداری كرده
نجاتی یكی دیگر از اعضای ھیات مدیره سندیكای نیشـكـر ھـفـت 

 ١٠ آپریل مجددا به دادگاه برده شود كـه مـتـاسـفـانـه در ١٢تپه در 
آوریل  دچار سکته قلبی شد و دادگاه ھم برگزار نشد، و اكـنـون او 

 .در بیمارستان بسر میبرد
ـلـیـه اعـدام، ٢٢ما روز  ـلـی ع ـل  آپریل را ھمراه با کمیته بین الـم

كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سـیـاسـی و  دیـگـرسـازمـانـھـا و 
ـلـیـه اعـدام و بـرای  نھادھای دیگر، بعنوان روز اعتراض جـھـانـی ع

ایـم، انـتـظـار  آزادی كارگران و زندانیان سیاسی از زنـدان اعـالم كـرده
داریم كه به ھر شكلی كه میتوانید از اعتراض ما حمایت كنید و بـه 

 .صف اعتراض ما بپیوندید
 شما مطلع ھستید كه ھر سال جمھوری اسالمی در آسـتـانـه اول 

احضـار و تـھـدیـد بـر روی فـعـالـیـن .   ھا را شدت مـیـدھـد مه اعدام
 ٢٢اقدام قدرتمـنـد مـا در .   كارگری و تشكلھایشان را شدت میدھد

بویژه حتمـا .   آپریل پیشگیری از این جنایتھا و فشارھا نیز خواھد بود
اطالع دارید كه ھم اكنون ھزاران كارگر پتروشیمی ماھشھر در جنـوب 
ایران در اعتراض به قرادادھای موقت خود از طریق پـیـمـانـكـاران، و 
سطح نازل دستمزدھا و دستمزدھای پرداخت نشده و زندگی چـنـدیـن 

حـمـایـت شـمـا از .   برابر زیر خط فقرشان در اعتصاب بسـر مـیـبـرنـد
كارگران زندانـی، حـمـایـت شـمـا از مـبـارزات كـارگـران ایـران، یـك 
پشتیبانی بزرگ برای مبارزات ایـن كـارگـران در آسـتـانـه اول مـه 

امروز كارگران و مردم ایران به بیشترین حمایت و ھمبـسـتـگـی .   است
 . آپریل كنار ما باشید٢٢در . جھانی نیاز دارند
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صـرفـا یـک شـعـار "   اتحـاد.  "است
سیاسـی بـرای رسـیـدن بـه اھـداف 
ــاد  ــح ــکــه ات ــل ــســت، ب ــی نــی ــن مــعــی
انعکاس قدرت جمعی انسـانـھـاسـت 
ـار ھـم بـودن  و متحد بودن و در کن
ــد بــودن فــرد  ــی ــف ــه شــدت بــه م ب

ـتـوانـد .   کمک میکند اتحاد ما می
و باید دریک ظـرف و در اشـکـال 
ـتـمـاعـی شـکـل بـگـیـرد . معین اج

ـاشـد  مثال در یک محله تشکلی ب
ـقـش  که ھمه مردم مـحـل در آن ن
داشته باشند و ھـمـه امـورات اداره 
ـاشـد و  آن محل دست خود مـردم ب
نه بـدسـت فـالن آخـونـد کـالش و 

این یعنی تشکلـی کـه .   مفت خور
ـیـم در آن  ـق ـقـش مسـت خود مـردم ن

نه صرفـا بـه عـنـوان ( داشته باشند 
انتخاب کننده آنھم ھـر چـنـد سـال 

که ھر وقت خواستند جـمـع )   یکبار
ـیـم گـیـرنـده اصـلـی  شونـد و تصـم

ـیـم سـازان" باشند نه تابـع  در "   تصـم

پشت درھای بسته و این آن ظرفـی 
است که میتـوانـد روحـیـه جـمـعـی 

پاشـنـه آشـیـل .   مردم را شکل بدھد
ـاتـی و بـخـصـوص  ـق نظامھای طـب
نظام سرمایه داری اتـحـاد مـردم و 
ـات جـمـعـی مـردم  به تبع آن روحـی

ـیـه .   است برای رھـایـی از شـر کـل
ـز  ـبـت خـی مصائب این نـظـام مصـی
ـــحـــد شـــدن در  ـت ـز مــ راھـــی جــ

ای مـان اعـم از  ھـای تـوده تشکـل
ای  تشکالت مـحـالت و کـارخـانـه

 .*باشد نمی

 به سازمانھای كارگری 
 در سراسر جھان

ـیـدان آمـدن کـارگـران جـھـان،  اول مه روز اتحاد و بم
ھـای عـظـیـم مـردمـی  روز امید و الھام بـخـش تـوده

ـارزه بـرای .   است که دنیای دیگری میخواھند از مب
ـا "    ساعته٨روز کار "  ـات رفـاھـی ت ـب و سایـر مـطـال

ـا  ـاسـی و مـدنـی و ت جدال برای کسب حـقـوق سـی
ھای قدرت برای پایین کشیدن دیکتاتـورھـا و  نمایش

ـبـت اسـت ایـن روز .   قاتلین، در تاریخ اول ماه مه  ث
ـار،  ـی ـت ـتـن اخ تالش بشریت معاصر برای بدست گـرف
. در ایران نیز با مبارزه برای رھایی گره خـورده اسـت

ـفـر در تـھـران و ٥٨از اول ماه مه   که صدھا ھزار ن
ـاش اسـالمـی را بـه  بسیاری شھرھا رژه رفتند و اوب

 که اجتماع کـارگـران ٨٨وحشت انداختند، تا اول مه 
و آزادیخواھان با ھجوم سراسیمه حکومت روبـرو شـد 
ـیـه  و در واقع شیپور از راه رسیدن انقالبی عـظـیـم عـل

ـنـھـا جـلـوه ـنـواخـت، ت ـی ھـایـی  جمھوری اسالمی را م
ای کـه اول مـه در  ھستند از قدرت و ظرفیت بالقوه

  .خود نھفته دارد
بیایید امسال این قدرت عظیم را تا میتـوانـیـم  

علیه گرانـی و فـقـر و .   تر به میدان آوریم گسترده
فالکتی که گریبان اکثریت جـامـعـه را گـرفـتـه 

علیه بی حقوقی و سـرکـوب و اخـتـنـاق و .   است
برای آزادی ھمه زندانیان سیـاسـی و .   دیکتاتوری

برای گردآوری بـیـشـتـریـن .   الغاء اعدام و شکنجه
برای پـایـان دادن بـه .   قوا علیه جمھوری اسالمی

ای کـه زنـدگـان را نـابـود  نظام مـرده و پـوسـیـده
برای رفاه و برابری و آزادی، بـرای رفـع .   میکند

بـرای ھـمـان .   تبعیض و حاکمیت حرمت انسـانـی
  .چیزھایی که اساس اول مه است

کنیم که کـار کـنـیـم، کـار  ما زندگی نمی" 
این شعار اجتـمـاع اول " !   میکنیم که زندگی کنیم

آیـا .   مه کارگران تھران در چند سـال پـیـش اسـت
ھـای  انـقـالب  در بطن محتوای ھمین شعار اکنون

در مصـر و تـونـس و بسـیـاری "   نان و کـرامـت" 
کشورھای دیگر جاری نـیـسـت؟ آیـا ایـن اسـاس 
ھمان چیزی نیست که کارگران آمـریـکـا اکـنـون 
بـرایـش مـیـجـنـگـنـد و یـا کـارگـران فـرانسـه آن 
اعتصابات عظیم سال گذشتـه را بـخـاطـرش بـرپـا 

ھـای  کردند؟ آیا ایـن حـرف دل کـارگـران و تـوده
عظیم در چین و روسیه و ھند و برزیل و آفریقـای 

مـا .   رفقا ما بسـیـاریـم جنوبی و ھمه دنیا نیست؟
برای رھایی خود و جامعـه .   اکثریت عظیم جھانیم
ھمه کسانی که کـرامـت و .   باید به میدان بیائیم

روز اول مـاه مـه .   آزادی میخواھند با ما ھستنـد
ایـن روز نـوبـت .   روز اتحاد بشریت آزادیخـواه اسـت

  !ماست
چه در ایران و چه در ھر جای دیگر دنیا باید 

 اردیـبـھـشـت بـا تـمـام قـوا بـه ١١در اول ماه مه، 
دیـگـر بـس اسـت فـقـر و :   میدان آمد و فریاد زد

! دیگر بس است تبعیض و بـی حـقـوقـی!   نابرابری
دیگر بـس ! دیگر بس است سرکوب و دیکتاتوری

است حکومت مذھبی و حـاکـمـیـت ھـر جـھـل و 
! دیگر بس اسـت جـمـھـوری اسـالمـی! خرافه ای

دیگر بس اسـت حـاکـمـیـت سـرمـایـه و بـردگـی 
ایـم  مـا آمـده:  باید ھمه جا فریاد برآورد که!  مزدی

تا این کره زیبای زمین و عزت انسـانـی خـود را 
ھای شما لگدکـوب مـیـشـود پـس  که زیر چکمه

  .بگیریم
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
 مرگ بر جمھوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسم
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١١ آوریل ١٤، ١٣٨٩ فروردین ٢٥

  : اردیبهشت، روزجهانی کارگر11اول مه، 
 !اینک نوبت ماست که فرامیرسد

 
 

 ...علیه فقر و تبعیض



 7 ١٥٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 
 اعتراضات

 
 ھا  اعتصابات بزرگ کارگران پتروشیمی

 با قدرت ادامه دارد
 ٢٤بنا بر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـزرگ کـارگـران  فروردین منتشر كرد، اعتصاب گسـتـرده و ب
ھای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصـادی مـاھشـھـر وارد  مجتمع

 فروردین با ٢٠این اعتصاب که از روز .   پنجمین روز خود شد
اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریھای مجتمع پتـروشـیـمـی 
بندرامام آغـاز شـد طـی روزھـای گـذشـتـه بسـرعـت سـایـر 

ـتـروشـیـمـی مجتمع ـیـل پ ـب ھـای  ھای پتروشیمی منـطـقـه از ق
ـان، بـوعـلـی و  امیرکبیر، خوزستان، شیمیائی رازی، تنـدگـوی

ـا  کارگران این پتـروشـیـمـی. اروند را نیز در برگرفته است ھـا ت
ـارچـه ٢٤ظھر روز چھارشنبه   فروردین ھمچنان مصمم و یکـپ

بر خواستھای محوری خود از قبیل حذف پیمانکاران مـتـعـدد 
ای، لـغـو قـراردادھـای مـوقـت و تـدویـن قـراردادھـای  واسطه

ـا فشـاری  ـا کـارفـرمـای اصـلـی پ مستقیم و دسته جمعی ب
بنابر این گزارش در پنجمین روز اعتصـاب گسـتـرده .   میکنند

ـتـروشـیـمـی مـنـطـقـه ویـژه  کارگران پیمانکاریھـای مـراکـز پ
اقتصادی ماھشھر، ھزاران کارگر این مراکز ھر روز صبح در 
ـان وقـت اداری در  ـای ـا پ محل کار خود حاضر میشـونـد و ت
ـا دادن  ـیـمـائـی و ب اعتصاب بسر میبرند و سپس بصورت راھپ

در ادامـه .   شعار حول خواستھای خود به منازل شـان مـیـرونـد
ـات و اعـتـراضـات گسـتـرده، روز   فـروردیـن ٢٣این اعتصـاب

ھای امیرکبیر، تندگویان و بوعلی در یـک  کارگران مجتمع
ـابـل مـحـوطـه  ـق ـیـوسـتـه از م حرکـت ھـمـاھـنـگ و بـھـم پ

ـنـد پتروشیمی ـت ایـن .   ھا با سر دادن شعار به راھپیـمـائـی پـرداخ
بنابر آخرین گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد :   افزاید خبر می

ھای منطقه در بـرخـورد بـه  کارگران ایران، مدیریت پتروشیمی
این اعتصابات گسترده ھمچنان سیاست سکوت و رھـا کـردن 

ـتـه ـیـش گـرف ـنـکـار  کارگران به حال خود را در پ ـا ای ـا ب انـد ت
کارگران را در ادامه اعتصاب و اعـتـراضـات خـود خسـتـه و 
فرسوده کنند و از طرفی فرصت کافی برای چگونگـی بـر 
ـا ایـن اعـتـصـاب گسـتـرده را کـه کـل مـنـطـقـه و  خورد ب
فعالیتھای روزمره در آن را تحت الشعاع قرار داده است داشـتـه 

 .باشند
بنابر گزارش دیگری كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـیـش از ده ھـزار ٢٧  فروردین ماه منتـشـر كـرد، اعـتـصـاب ب
ھای پتروشیمی منـطـقـه  کارگر شرکتھای پیمانکاری مجتمع

ـبـه .   ویژه اقتصادی ماھشھر ھمچنان ادامه دارد ـنـجـشـن روز پ
 فروردین ماه علیرغم گرد و غبار در مـنـطـقـه، کـارگـران ٢٥

روزکار مجتمع پتروشیمی بندر امام در مـحـل کـار خـود در 
 ظھر طبق مـعـمـول روزھـای ١٢حال اعتصاب بودند و ساعت 

گذشته با راھپیمائی در گرداگرد میدان مقابل دفتر مـرکـزی 
ـنـد و  کـارگـران   ـت مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رف
شیفتھا طی دو روز تعطیل پنجشنبه و جمعه در مـحـل کـار 

ـیـکـردنـد روز جـمـعـه مشـاور .   خود حاضر بودند امـا کـار نـم

ـبـود  ـنـدرامـام از فـرصـت ن ـتـروشـیـمـی ب مدیرعامل مجتمع پ
کارگران روز کار استفاده کرده و با ھمراھی رئیس حراسـت و 
چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با گردش در واحـدھـای 
مختلف تالش کرد با دادن وعده و وعید کارگران شیفتـھـا را 
. راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اینـکـار نشـد

 فروردین مـاه طـبـق مـعـمـول ٢٧بنا بر این گزارش روز شنبه 
روزھای گذشته کارگران در محل کار خود حـاضـر شـدنـد و 
ـابـل  ـق ضمن تداوم اعتصاب دست به تجمع و راھپیمـائـی در م

 فـروردیـن ٢٧در تـجـمـع روز .   دفتر مرکـزی شـرکـت زدنـد
کارگران پیمانکاریھای مجتمع پتروشیمی بندرامام، کـارگـران 
شیفتھا نیز حضور پیدا کرده بودند و تـعـداد کـارگـران تـجـمـع 

رئیس حراسـت و چـنـد تـن .  نفر بود٢٥٠٠کننده بیش از دو 
دیگر از مسئولین پتروشیمی با حضور در تجـمـع کـارگـران و 
ـان  دادن وعده تالش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگـران آن
را وادار به پایان دادن به تجمع و شکستن اعتصاب کننـد امـا 
ـنـی بـر تـحـقـق  با مقاومت متحدانـه و اصـرار کـارگـران مـب

 فـروردیـن ٢٧در تـجـمـع روز .     خواستھایشان مـواجـه شـدنـد
ـیـم : کارگران با سر دادن شعارھائی از جمله پیمانکار نمیـخـواھ

نمیخواھیم، پیمانکار غارتگر بیت المال، وعده مـا فـردا وعـده 
. ما فردا، خواھان برچیده شدن شرکتھای پیـمـانـکـاری شـدنـد

 فروردین اعتصاب و تجمع و راھپیمائی کـارگـران در ٢٧روز 
ھای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصـادی مـاھشـھـر  سایر مجتمع

ـفـر از کـارگـران ایـن ١٠٠٠٠نیز در جریان بود و بیـش از   ن
منطقه اقتصادی ھمچنان به اعتصاب و تجمعات خـود ادامـه 

 . دادند
بـر اسـاس گـزارشـھـای :   این گزارش در ادامه آورده اسـت

دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران با تداوم اعـتـصـاب 
کارگران شرکتھای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی امـام و 
علیرغم فشاری که بر کارگران رسمی جھت جـلـوگـیـری از 

ـتـه  توقف تولید در واحدھای مختلف وارد کـرده ـف انـد طـی ھ
ـتـدریـج  گذشته و پـس از گـذشـت سـه روز از اعـتـصـاب ب

ـلـه ایـن  واحدھای مختلفی از سرویس خارج شده اند که از جـم
پی وی سی، ال دی، اچ دی، :   واحدھا میتوان از واحدھای

بی دی اس ار و در مجتمع کیمیا از واحد سـلـروم وی سـی 
 .نام برد

ـیـسـت کـارگـری  طبق گزارش دیگری که به حزب کمون
 فروردین نیز ادامـه ٢٨رسیده است، این اعتصاب روز یکشنبه 

کارگران از طـرف دولـت و .   یافت و وارد نھمین روز خود شد
اند و مصممانه به اعـتـصـاب  کارفرمایان ھنوز پاسخی نگرفته

ھمچنین در این روز تعداد قابـل تـوجـھـی . خود ادامه میدھند
ھای کارگران اعتصابی نیز به تحصن آنـھـا  از اعضای خانواده

ھـا ابـعـاد  پیوستند و اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیـمـی
 ١١٠٠مقابل پتروشیمی بندرامـام حـدود .  گسترده تری یافت

ــمــی فــجــر  ــی ــروشــی ــل پــت ــاب ــر، مــق ــف ــابــل ٨٠٠ن ــر، و مــق ــف  ن
ـان حـدود  پتروشیمی ـنـدگـوی ـفـر در ٥٠٠ھای امیرکبیر و ت  ن

ـتـروشـیـمـی.  تحصن شرکت داشتند ـا  کارگران پ ھـای مـارون ب
 کارگر نیز در اعتـصـاب ١٠٠٠ کارگر و رازی با حدود ٧٠٠

ـتـروشـیـمـی در ٩بسر میبرند و در مجموع کارگران حداقل   پ
 ١٠جمع تعداد کارگران اعـتـصـابـی حـدود .   اعتصاب ھستند

ـیـن زده مـیـشـود طـبـق گـزارش اتـحـادیـه آزاد .   ھزار نفر تخم
: کارگران ایران، کارگران پتروشیمی امیرکبیر شعـار مـیـدادنـد

 .عدالت عدالت،  تا پیمانكار سره كاره، ھر روز ھمین رواله
ـبـه  سایت اتحادیه آزاد كارگران در خبر دیگری روز یكـشـن

جدیدترین خبر از پتروشیمی بندرامـام :   "  فروردین آورده است٢٨
اند و   ساعته به مدیریت داده٤٨اینست كه كارگران یك مھلت 

سنت ھمیشگی راھپیمائی و شـعـار را كـه آخـر وقـت انـجـام 
 ."میدادند، از امروز ھر یك ساعت یكبار اینكار را میكنند

ــران، روز  ــه آزاد كــارگــران ای ــن طــی ٢٩اتـحــادی  فـروردی
زنده باد حق خواھی کارگـران مـنـطـقـه " ای با عنوان  اطالعیه

ـیـن روز اعـتـصـاب ایـن "  ویژه اقتصادی ماھشھر خبر از دھـم
ـیـن روز :   در این گزارش آمده است.  كارگران داد در شـب نـھـم

اعتصاب قدرتمند کارگران پیمانکاریھای مجتمع پتـروشـیـمـی 
ـلـف ایـن  بندرامام پرسنل حراست با گردش در قسمتھای مخـت
مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کـارگـران را تـھـدیـد بـه 
ـاومـت و  ـا مـق گرفتن کارتھای ساعت و اخراج کردند امـا ب
ـات شـان  ـب پافشاری متحدانه کارگران برای رسیدن بـه مـطـال

ـنـده مـاھشـھـر بـه . مواجه شدند ـای با شروع تجمع کارگران، نـم
ھمراه ظریف کار مدیرعامل شرکت در میان کارگران حـاضـر 
شدند و ابتدا تالش کردند به ھر طریقی شده کـارگـران را بـه 
ـانـه  ـاطـع ـاسـخ ق ـا پ پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند اما ب
کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواستھا یشان مواجه شـدنـد و 

ای مصوبه برچیده شدن شرکـتـھـای  در ادامه اعالم کردند اجر
پیمانکاری حق شماست و این مصوبه قطعا به اجرا در خواھـد 
ـا وزیـر  آمد، ما در طول روزھای گذشته پیگیریھای الزم را ب

ایـم و مشـکـلـی بـرای اجـرای ایـن  نفت در اینباره انجـام داده
ـیـه  ـاز بـه تـھ ـی مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا ن

ـابـال خـواھـان .   دستورالعل دارد و زمان میبرد کارگران نیز متق
تضمین کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقیم  و 

در ادامه ایـن خـبـر .   برچیده شدن شرکتھای پیمانکاری شدند
ـنـی :   آمده است در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مـب

بر تضمین کتبی اجرای مصوبـه بـرچـیـده شـدن شـرکـتـھـای 
ـنـج  پیمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران ھر پ
ـنـدرامـام شـامـل ـتـروشـیـمـی ب : مجتمع متمرکز در شـرکـت پ

بس کاران و خوارزمی، ھـر کـدام   -فراورش  -آب نیرو  -کیمیا
ـتـخـاب ٢٥پنج نفر را که مجموعا   نماینده کارگر مـیـشـود ان

ـا مـدیـریـت  ـا ب ـنـد ت کنند و یـک کـارگـروه تشـکـیـل بـدھ
پتروشیمی و مسئولین اداری آن و با حضور نماینده مـاھشـھـر 

ای را برای چگونگی پیشبرد خواست کارگران بـرگـزار  جلسه
کنند و تصمیات حاصل این جلسه را کتبا به کارگـران ابـالغ 
ـان بـه اعـتـصـاب  کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آن
خود پایان دھند و در غیر اینصورت به اعتـصـاب خـود ادامـه 

بـر اسـاس آخـریـن گـزارشـھـای :   در ادامـه آمـده اسـت.   دھند
دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگـران ایـران امـروز کـارگـران 

ـیـن  نماینده ھای خود را انتخاب کردنـد و قـرار اسـت فـردا اول
ھای کارگران با مدیریت پتروشـیـمـی در حضـور  جلسه نماینده

بر اساس توافق صورت گرفته و . نماینده ماھشھر برگزار شود
ـنـده ـای ھـای  تاکید کارگران، فردا در زمان برگزاری جلـسـه نـم

کارگران با مدیریت پتروشیمی، آنان به اعتصاب و تجمع خـود 
ـا پـس از  در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواھند داد ت
پایان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا بـه کـارگـران ابـالغ 
ـات از سـوی  ـق ـتـه شـدن ایـن تـواف شود تا در صورت پـذیـرف
ـانـچـه  ـنـد و چـن ـان دھ ـای کارگران، آنان به اعتـصـاب خـود پ
ـقـطـه نـظـرات خـود بـه  ـا اعـالم ن کارگران موافقت نکردنـد ب
اعتصاب و تجمع خود ادامه دھند تا جلسات دیگری بـرگـزار 

از آنجا که پروسه اداری شروع کـامـل اجـرای مصـوبـه .   شود
ـا بـر  ـن برچیده شدن شرکتھای پیمانکاری زمان خـواھـد بـرد ب
تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی قرار شـده اسـت 
ـاد قـرارداد  ـق کارگران پیمانکاری تا زمـان شـروع کـامـل انـع
مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پـرسـنـل رسـمـی ایـن 

ـتـم اسـت بـرخـوردار شـونـد٣٧ الی ٢٥شرکت که شامل  .  آی
ـتـم ـاکـنـون کـارگـران شـرکـتـھـای  برخی از ایـن آی ھـا کـه ت

ـنـد از پیمانکاری از آن محروم بوده ـارت ـیـد، :   اند عـب ـاداش تـول پ
پاداش نفت، پاداش بھره وری، حق جذب، حق مـحـرومـیـت از 
ـازات دیـگـر  ـی تسھیالت زندگی، بدی آب و ھوا  و برخی امت

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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مدیریت پتروشـیـمـی .   از قبیل  دوری راه، بعد مسافت و غیره
ـلـه درون  ـازات یـک مسـئ ـی ـت اعالم کرده است تحقق ایـن ام
سازمانی مربوط به مجمع پتروشیمی است و خودمان راسا در 
ـازی بـه پـروسـه زمـانـی  ـی این مورد اقدام خواھیم گرفت و ن

بنابر گزارش دیگـری کـه :     دھد این گزارش ادامه می.  ندارد
به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است كارگران شرکـتـھـای 
ـا  پیمانكاری مجتمع پتروشیمی امیر كبیر نیز كه دیروز صبح ب

ھای خود در مقابل درب كارخانه تـجـمـع كـرده بـودنـد،  خانواده
 .  نماینده وارد مذاكره با كارفرما شدند٦امروز با انتخاب 

 
تجمع كارگران شركت ناز نخ قزوین در 

 مقابل مجلس
ـنـدگـی ١٠٠حدود  ـاف  تن از كارگران شركـت ریسـنـدگـی و ب

 فروردین با تجمع در مقابـل ٢٩نازنخ قزوین صبح روز دوشنبه 
ـاتشـان شـدنـد ـب یـكـی از .   مجلس خواستار رسیدگی به مـطـال

 مـاه اسـت ھـیـچ ١٤تجمع كنندگان در این باره گفت كه ما 
ھـای  ایم و تمام شـكـایـت حقوقی از شركت نازنخ دریافت نكرده
 . ما به اداره بیمه بی نتیجه مانده است

 
اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالت 

 کارگران کارخانه اشکان چینی
ـامـه ـتـشـار ن ـا ان ـزویـن ب ای  کارگران کارخانه اشکان چینی ق

ـیـت  ـاسـخـگـویـی و سـلـب مسـئـول اعتراض خود را به عدم پ
در .   مقامات رژیم در قبال مشکالت خـود، اعـتـراض کـردنـد

عالوه بر عدم پـرداخـت چـنـدیـن :  نامه این کارگران آمده است
ـاداش سـال گـذشـتـه،  ماه دستمزدھای معـوقـه، عـیـدی و پ

این اقـدام .    اسفندماه تعطیل گردیده است١٥کارخانه از تاریخ 
ـلـف رژیـم از  کارفرما با طرح شکایت به دستگاھھای مـخـت
جمله استانداری، فرمانـداری و اداره کـار تـوسـط کـارگـران 

ـامـات رژیـم از رسـیـدگـی بـه .   محکوم گردیده است اما مـق
ـنـی خـودداری ورزیـده و اعـالم  شکایت کارگران اشکان چـی

 .اند این مسائل ربطی به آنان ندارد کرده
 

راھپیمایی کارگران شرکت مخابرات راه 
 دور ایران در شیراز

ـیـش از ٢٩بنابه خبری كه روز   فروردین منتشر شـده اسـت، ب
 نفر از کـارگـران شـرکـت مـخـابـراتـی راه دور ایـران در ١٠٠

ـأت دولـت، در  ـات ھـی ـأخـیـر در اجـرای مصـوب اعتراض به ت
ـایـع و  ـا سـازمـان صـن حدفاصل ساختمان استانداری فـارس ت

: دادنـد كارگران شعـار مـی.   معادن این استان راھپیمایی کردند
 ماه حقوق کارگـر ٢٠"و " زندگی، معیشت حق مسلم ماست" 

ـات دولـت "   پرداخت باید گردد خواستار تسریع در اجرای مصوب
 . و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند

 
تجمع کارگران شرکت ذوب و فلزات ابھر 

 در اعتراض به عدم دریافت حقوق
ـزات شـھـر ٢٠٠ ـل در "   ابـھـر"  نفر از کارگران شرکت ذوب و ف

 مـاھـه خـود ١٦اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه 
ـتـه .   در مقابل فرمانداری این شھر دست به تجمع زدند به گـف

ـا مـراجـعـه بـه ٧یکی از کارگران، آنان از حدود  ـیـش ب  ماه پ
فرمانداری، استانداری زنجان، دادگاه و دفتر نماینده مـجـلـس 
رژیم از ابھر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده بـودنـد امـا 

در پی ایـن .   اند ای دریافت نکرده تا به امروز جواب قانع کننده
تجمع، نمایندگان کارگران به ھمراه نمایندگان دادگسـتـری و 
معاون فرماندار رژیم در ابھر تشکیل جلسه دادند و مقـرر شـد 

 .این موضوع از طریق دادگستری استان پیگیری شود

تحصن کارگران نساجی قزوین در مقابل 
نھاد ریاست جمھوری و دخالت پلیس ضد 

 شورش
ـبـه  ـزویـن، عصـر روز شـن  ٢٧دھھا نفر از کارگران نساجی ق

. فروردین ماه، در مقابل نھاد ریاست جمھوری تـجـمـع کـردنـد
ـتـی درج شـده بـود  در این خبر كه در یكی از سایتھای اینترن

ـتـه اسـت كـه :   آمده است یکی از کارگران نساجی قزوین گـف
ما بیش از یک سال است که حقوق و مزایای دیگر دریافت 

ما شـب :   یکی دیگر از تجمع کنندگان گفته است.   ایم نکرده
عید را بدون حقوق و پول گذراندیـم، راه دیـگـری جـز تـجـمـع 

بر اساس این گزارش لـحـظـاتـی پـس از .   اند برای ما نگذاشته
حضور کارگران، پلیس ضـد شـورش در ایـن مـکـان حضـور 
یافته و از دادن شعار توسط کارگران جـلـوگـیـری بـه عـمـل 

ـفـرق کـردن .  آمد در ادامه ایـن خـبـر آمـده اسـت پـس از مـت
ـاسـتـور  ـارک پ کارگران توسط پلیس ضد شورش، آنـھـا در پ

 .دست به تحصن زدند
 

 تجمع و تحصن كارگران پتروشیمی ماھشھر
 فروردین، كارگران پتروشیمی بنـدر امـام در ٢٣روز سه شنبه 

محوطه بزرگ مقابل ساختمان مركزی تجمع و تحصـن خـود 
ـقـش .   را از سر گرفتند ـتـن ن ـاف ـان ی ـای این كارگران خـواھـان پ

خواسته كارگران مدتھا اسـت كـه .   باشند واسط پیمانكاران می
. از سوی آنھا طرح و ابراز شده اما ھیچگاه عملی نشده اسـت

ـتـروشـیـمــی  ــراض و اعـتـصـاب كــارگـران پ عـلـت شـروع اعـت
ـیـن  شركت ـز ھـم ـی ـیـر ن ھای ایران، ژاپن، بوعلی سینا و امیركب

ھـایشـان ادامـه  است و به گفته كارگران تا رسیدن به خـواسـت
 .خواھد یافت

 
تجمع اعتراضی کارگران در پاالیشگاه 

 آبادان
بنابه خبری كه منتشر شده است، دھھا نفر از کارگران شاغـل 

ــان نصــب از "   کــت کــراکــر" در واحــد  ــم ــت ــل ســاخ ــاب در مــق
ـادان تـجـمـع  شرکت ـاالیشـگـاه آب ھای پیمانکاری موجود در پ

ـافـت .   اعتراضی برپا کردند ـار دری  ٧کارگران معترض خواست
ماه دستمزدھای معوقه، سنوات حقوق، عیدی و پاداش خـود 

کارگران معترض اعالم کردند تا دستیابی به خـواسـت .   شدند
 .و مطالبات خود به اعتراضاتشان ادامه خواھند داد

 
تجمع كارگران معترض كارخانه پوشینه 

 بافت قزوین
ـفـر از كـارگـران نسـاجـی ١٠٠ فروردین حدود ٢٧روز شنبه   ن

ـبـرز  پوشینه بافت قزوین مقابل این كارخانه در شھر صنعتی ال
ـیـش از :   یكی از كارگران گـفـت.   قزوین دست به تجمع زدند ب

یكسال حقوق عقب مانده داریم و با این وجود امروز مـدیـریـت 
ـیـم ـن كـارگـران .   كارخانه گفت میخواھیم كارخانه را مـنـحـل ك

. برای اعتراض به این حكم انحالل جلوی كارخانه تجمع كردند
ـیـش از  الزم به یادآوری است كه ایـن كـارخـانـه در زمـانـی ب

 . كارگر دارد٣٥٠ كارگر داشت كه اكنون فقط ٢٠٠٠
 

تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت 
تپه در مقابل مجلس  كارون، شوشتر و ھفت

 اسالمی
ھای كشـت  بنابه اخبار منتشر شده، تعدادی از كارگران شركت

تپه در اعتراض به عـدم وصـل  و صنعت كارون، شوشتر و ھفت
ایـن .   بیمه این كارگران در مقابل درب مجلـس تـجـمـع كـردنـد

 فروردین اعالم كردنـد ٢٣شنبه  كارگران در تجمع صبح روز سه

ـتـمـاعـی و در طـی تـحـصـن  كه طبق مصوبه كمیـسـیـون اج
 قرار شـد فصـول ١٩/١٢/٨٧ تعدادی از این كارگران در تاریخ 

ایـن در .   بیكاری این كارگران در سنوات بیمه آنھا وصل شـود
ـار  حالی است كه تا این تاریخ سازمان تامین اجتماعی ایـن ك

 .را انجام نداده است
 

کارگران ایران ساینا مطالبات معوقه خود را 
 گرفتند

ـفـر از کـارگـران ایـران ٧٠بنابه خبری كه منتشر شده است،  ن
 ماه دستمـزد ٤ ھر یک حدود ٨٩ساینا که قبل از پایان سال 

ـافشـاری در اعـتـراضـات خـود  معوقه طلبکار بودند بر اثـر پ
ـاداش  ـات مـعـوقـه بـه اضـافـه پ ـب باالخره توانستند تمام مطـال

 . را دریافت کنند٨٩وعیدی سال 
 

در مقابل  تجمع كارگران نازنخ قزوین 
  مجلس

ـبـه   ٢٨كارگران و كاركنان شركت نازنخ قزوین صبح روز یكشن
ایـن كـارگـران در .    تـجـمـع كـردنـد فروردین در مقابل مجلـس

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود برای چندمـیـن 
یـكـی از .   بار در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع كـردنـد

 مـاه اسـت كـه ١٦:   معترضین در رابطه با این تجـمـع گـفـت
بـرای  شود، البته  ایم و به امورمان رسیدگی نمی حقوق نگرفته

ـبـل از  چندمین بار است كه مقابل مجلس تجمع می كنیم و ق
 .تعطیالت نوروز ھم در مقابل مجلس تجمع كرده بودیم

 
 اخراج و بیكارسازی

 
  اخراج كارگران بدنبال اعتراض

بدنبال تجمعات اعتراضی و تحصن كارگران شركت سـاخـتـمـان 
ـنـدمـاه گـذشـتـه بـه خـاطـر  نصب پاالیشگاه آبادان كه در اسـف

 نفر از این كارگران بـه ١١٠ھای معوقه صورت گرفت،  حقوق
جرم شركت در این تحصن و دامن زدن به اعتراضات كارگـری 

ـاره .  از كار اخراج شدند یكی از كارگران این كارخانه در ایـن ب
بعد از چند روز تعطیلی عـیـد در سـال جـدیـد مـا را :  گفت

عـوامـل .   اخراج كرده و اجازه كار وآمدن به شركت به ما ندادنـد
دولت به این ترتیب خواستند كه زھر خود را علیـه كـارگـرانـی 
ـیـت در  ـزنـد امـا وضـع ـنـد بـری كه جویان حق و حقوقشان ھست
ـنـد آتـش زیـر خـاكسـتـر  ـیـسـت و كـارگـران مـان شركت آرام ن

 .مانند می
 

 ھزاران كارگر از مرغداریھای بیكار 
 شده اند

 واحد مرغداری در ایران تعطیـل شـده ٢٠٠در سال جدید بیش 
اند یـكـی از مـدیـران یـكـی از  است و ھزاران كارگر بیكارشده

ـیـش از  مرغداری ھای استان تھران گفته است درسال جـدیـد ب
 واحد مرغداری در ایران تعطیل شده است كـه بـرخـی از ٢٠٠

ـا بـحـال   كارگر داشته١٠٠٠این واحدھا تا  ـفـر ت اند و ھـزاران ن
ـتـه . اند بیكار شده ـان تـھـران گـف یكی از مدیران مرغداری است

ـتـه  است در سال جدید صنعت مرغداری رو به انھدام كامل رف
ـان تـھـران ٩٦است بطوری كه در استان قزوین   درصد در اسـت

ھا تـعـطـیـل   درصد از مرغداری٩٧ درصد و در استان البرز٩٧
 .اند شده

 
  نفر از شركت مھرام قزوین بیكار ١٤٠

 شده اند
ـزویـن در مـجـلـس  ـنـده رژیـم از ق ـای قدرت الله علیخانـی، نـم
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ھایی که در حال حـاضـر فـعـال  کارخانه:   اسالمی گفته است
ـادر بـه ادامـه  ھستند به دلیل گرانی پیش از حـد سـوخـت ق

 کـارگـر ٣٥٠از :   گویـد تولید نخواھند بود وی در ادامه می
اند که این موضوع بـرای   کارگر تعدیل شده١٤٠مھرام تعداد 

 .کند سایر واحدھای تولیدی نیزصدق می
 

 اخراج ھفت راننده از شھرداری اشنویه
ـتـشـر شـده اسـت، ٢٥بنابر گـزارشـی كـه روز   فـروردیـن مـن

شھرداری اشنویه ھفت نفر از کارگران راننده که ھـر کـدام از 
ـنـد،  آنھا سابقه چھار تا شش سال کار در واحد موتوری داشـت

ـز شـھـرداری اشـنـویـه تـعـداد . را اخراج کرد ـی چند ماه پیش ن
نوزده نفر از کارگران نظافـت چـی را بـه بـخـش خصـوصـی 
شرکت زرین گستر غرب انتقال داد و حـقـوق ایـن کـارگـران 

 .تقلیل یافت
 

ھای   ھزار كارگر در كوره پزخانه٥بیكاری 
 بوئین زھرا 

ـتـه اسـت بـه :   نماینده رژیم از قزوین در مجلس اسـالمـی گـف
 ھزار نفر از ٥دلیل گرانی گاز و سوخت، فقط در بوئین زھرا 

 . اند ھای آجرپزی بیکارشده کارگران کوره پزخانه
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

نقشه بیكارسازی کارگران گوشت زیاران كه 
 اند   ماه حقوق نگرفته٢٤

یكی از عوامل خانه كارگر گفته است كه کارگـران گـوشـت 
بـعـد :   وی افـزود.   اند  ماه است حقوق نگرفته٢٤زیاران، حدود 

ـنـگـی  از واگذاری شرکت به دولت مدیرعامل گفته با ھـمـاھ
 . نفر کارگر را داریم١١٥با استانداری آمادگی بازخرید 

 
 ماه حقوق پرداخت نشده كارگران ١٠

 شركت آوانگان اراك
 فـروردیـن مـاه ٢٧در مطلبی كه روز "   عطر یاس" ھفته نامه 

 مـاه حـقـوق كـارگـران ١٠منتشر كرده است، از عدم دریافت 
 .شركت آوانگان اراك خبر داد

 
دستمزدھای پرداخت نشده كارگران 

  كارخانه ایران پتو در رشت
 فروردین منتشر شده اسـت، كـارخـانـه ٢٨بنابه خبری كه روز 

 ماه است كه حقوق كارگران خـود ٥ایران پتو در رشت بیش از 
ـیـگـریـھـای . را پرداخت نكرده است ـیـرغـم پ ایـن كـارگـران عـل
ـتـه مستمری كه داشته یـكـی از .   انـد اند ھیچ پاسـخـی نـگـرف

مـا بشـدت تـحـت فشـارھـای :   " كارگران در این رابطه گـفـت
ـایسـتـی قـرض .   معیشتی ھستیم برای گذران زندگی، دائـم ب

ما حتی توان پرداخت ھزینه حداقلھای زندگی را ھـم .   بگیریم
ھیچكس ھـم .   ایم  ماه است كه حقوق نگرفته٥بیش از .  نداریم

 ".پاسخگوی ما نیست
 

عدم پرداخت حقوق كارگران كارخانه 
 تولیدی نوشاب

بنابه خبری كه منتشر شده است، كارخانه تولیدی نوشاب كـه 
 كـارگـر ٢٠٠تولید كننده نوشابه، دوغ و شربت است و دارای 

 را به كـارگـران پـرداخـت ٨٩میباشد حقوق بھمن و اسفند سال 
 .نكرده است

 
 ٦حقوق کارگران ریسندگی پرریس سنندج 

 ماه است پرداخت نشده است
 فـروردیـن ٢٦بنابه خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایـران روز 

ماه منتشر كرده است، كارگران كـارخـانـه ریسـنـدگـی پـرریـس 
ـاشـنـد،   نفر آنھـا زن مـی٣٥سنندجی كه اكثر   مـاه اسـت ٦ب

 .حقوق معوقه طلب دارند
 

 درباره فعالین كارگری
 

منصور اسانلو عضوافتخاری بزرگترین 
 اتحادیه کارگری بریتانیا

ـبـه "یونایت"  ـنـجـشـن ، بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، روز پ
ـئـت ١٤  آوریل اعالم کرد که منصور اسانلو، رئیس زندانی ھی

مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تـھـران و 
 سال زندان مـحـكـوم ٦ ربوده شد و به ٨٦حومه، كه در تیرماه 

ـتـخـاری خـود بـرگـزیـده اسـت ایـن .   گردید، را به عضویت اف
اتحادیه ھمچنین گفته است که به مبارزه خـود بـرای آزادی 

 .منصور اسانلو ادامه خواھد داد
 

 بستری شدن علی نجاتی 
 بر اثر سکته قلبی در بیمارستان

بر اساس خبری كه کمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد 
تشكلھای كارگری منتشر كرده است، عـلـی نـجـاتـی از روز 

 CCU فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش ٢١یکشنبه 
ـتـه.   بیمارستانی در شھر دزفول بستـری شـده اسـت ی  بـه گـف

ـاحـیـه یکی از اعضای خانواده ی  ی نجاتی، اکنون ایشان در ن
ی سینه کماکان دچار درد است، اما تا حدی حال وی  قفسه

 .رو به بھبود گذاشته است
 

 ناامنی محیط كار
 

 جانباختن یک کارگر در حین كار 
 فروردیـن مـاه یـک ١٩بر اساس خبری از بوکان، روز جمعه 

 سـالـه بـر اثـر ٢٢کارگر اھل این شھر به نام ھادی ھاجرپور 
ـز جـان  ـبـری برق گرفتگی در كارخانه محل كار خود در شھر ت

 . خود را از دست داد
 

 !  روز میخ در چشم٦
 فـروردیـن سـیـد انـور ١٩ بنابه خبر منتشر شده روز جـمـعـه 

ـز  حسینی، ھنگامی که مشغول کار ساختمانی در شـھـر سـق
بر اثر این سانحه، میخی بـه طـول .   شود بود، دچار حادثه می

کننـد،  متر که برای بندکشی در دیوار استفاده می  سانتی١٠
از جای خود کنده شـده و بـه زیـر چشـم ایـن کـارگـر فـرو 

ـز مـی.   رود می رود، امـا پـرسـنـل ایـن  ایشان به بیمارستان سق
در .   گویند که باید به سننـدج اعـزام شـود مرکز درمانی می

کنند که مـا  آنجا نیز مسئولین بیمارستان این شھر، اعالم می
امکانات الزم را نداریم و باید به تھران اعزام شود و ھمان شـب 
ـان  ـاب ـی او را به اورژانس بیمارستان رسول اکرم تھران، واقع در خ

ـان بـه او .   کنند ستارخان منتقل می اما مسئولین این بیمارست
گویند که باید صبر کند چرا که موقعیت او اورژانسـی  می

توجـھـی  اعتراض شدید ھمراھان انور حسینی به این بی!   نیست
کند که بـه خـانـواده او  مسئولین بیمارستان، آنھا را ناچار می

. قول دھند که تا روز سه شنبه عصر او را عمل خواھند کـرد
ـز عـمـلـی نـمـی گـان سـیـد انـور  بسـتـه.   شـود اما این وعده نی

ـنـد اعتراض می ـن ـا ایـن اقـدام روبـرو .   ك ـیـس بـخـش کـه ب رئ
 صـبـح، ٦دھد چھارشنبه رأس سـاعـت  شود، دستور می می

 . برند انور حسینی را به اطاق عمل می
 

یک کارگر ساختمانی در محل کار جان 
 باخت

ـائـی ٢٣بر اساس خبر منتشر شده، روز   فروردین فایق مصـطـف
از اھالی روستای داالن دیـوانـدره، در مـحـل کـارش بـر اثـر  

 .تخریب دیوار، زیر آوار قرار گرفت و جان  باخت
 

 پرستاران
 

 تجمع اعتراضی پرستاران در اندیمشك
بنابر خبری كه در سایتھای اینترنتی منتـشـر شـده اسـت روز 

ـیـش از ٢٣سه شنبه  ـاران ٦٨٠ فروردین ماه ب ـفـر از پـرسـت  ن
ھای امام علی و الغدیر اندیمشک دست به تـجـمـع  بیمارستان

پرستاران با در دسـت داشـتـن پـالکـاردھـایـی . اعتراضی زدند
ـنـی بـر  خواستار تحقق وعده ھای پیشین کارگـزاران رژیـم مـب

ـفـت،  پرداخت دستمزدھای معوقـه، اضـافـه کـاری، حـق شـی
ـان، .   کاھش ساعات کار و پرداخت سختی کار شـدنـد ـای در پ

ای خواستار اتحاد و انسـجـام کـارگـران و  پرستاران طی بیانیه
 . زحمتکشان و پرستاران شدند

 
 اطالعیه

 
از خواست بر حق کارگران شرکتھای 

پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر 
 حمایت میکنیم

ھای پتـروشـیـمـی  ھزاران کارگر شرکتھای پیمانکاری مجمتع
 ١٣٨٤منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر بر اساس مصوبه سـال 

ـیـمـانـکـاری و  ھیئت وزیران خواھان برچیده شده شرکتـھـای پ
ـیـل عـدم  انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی ھستند و به دل

 .اند اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده
سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
حومه با حمایت از اعتصاب بـر حـق ایـن کـارگـران خـواھـان 
تحقق فوری خواستھای آنان و بـر چـیـده شـدن قـراردادھـای 
موقت و سفید امضا و شرکتھای پیمانکاری در ھمه مـراکـز 
ـیـم و  ـق ـاد قـرارداد مسـت ـق صنعتی و تولیدی و خدماتی و انـع

 .دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٩٠فروردین ماه 
 

 حمایت از اعتصابات کارگران پتروشیمی
ـنـی، بـوعـلـی، ارونـد،  ـی اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خم
امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی مـورد حـمـایـت 

ـیـک اسـت خـواسـت ایـن کـارگـران .   کارگران فلزکار مـکـان
بـرده داری ( ھای پیمـان کـاری  مبنی بر برچیده شدن شرکت

ـاد )   نوین ـق و قراردادھای موقت و سفید امضا و ھمچنیـن انـع
ـبـش کـارگـری ایـران  قراردادھای دسته جمعی، خـواسـت جـن

 .است
ـانـی  ـب ـی  ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشـت
ـتـدایـی  خود را از این مطالبات اعالم کرده و آنـرا از اصـول اب

ـیـم امـیـد اسـت ایـن .   روابط بین کـارگـر و کـارفـرمـا مـیـدان
ـز  ـبـری ـتـروشـیـمـی ت کارگران نیز ھمچون کـارگـران سـرافـراز پ

 .اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند
 ٢٤/١/٩٠ -کارگران فلز کار مکانیک 

 
 اول ماه مه، عید کارگران جھان
رسـد و کـارگـران،   بار دیگر روز جھانی کـارگـر از راه مـی
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ـزھـای کـار  کنند و از پشت ماشین ابزارھا را رھا می ھا و مـی
ـیـده دم اول .   آیند ھا بیرون می ھا و کارگاه و از کارخانه ـپ در س

ـاھـا و آسـمـان خـراش مه، برپا کننده ـن ـنـده گان ب ـاف گـان،  ھـا، ب
ـیـد ھای بلنـد و ھـمـه چیان، صاحبان اندیشه معدن گـران  ی تـول
ـبـاس نعمت ـازه مـی ھای جامعه بشـری، ل پـوشـنـد، در  ھـای ت

ـان ـاب ـی ـزه ھـا رژه مـی خ زارھـا، گـرد ھـم جـمــع  رونـد و در سـب
 .شوند می

ـیـن طـالیـه ـا اول ی خـورشـیـد،   در سحرگاه اول ماه مه، ب
ـلـه ـاسـر  ور مـی آسمان رنگ آتش شع گـیـرد و کـارگـران سـرت

ـان :   دھند گیتی، این سرود دیرینه را سر می ـزیـد زنـجـیـری برخی
ـاد /   خود به رھایی خویش برخیزیم /   گرسنگی ـی ـن جـھـان از ب

 .  و فردا آفتاب جاودانه خواھد درخشید/ شود دیگرگون می
ی جھـان، از شـمـال  در اول ماه مه، کارگران چھار گوشه

ـنـوبـی، از  ـادا و آمـریـکـای ج ـا کـان ـانـه ت ـی آفریقا و خـاورم
ـاد  خیابان ـبـول، فـری ـان ھای پاریس و لندن تا شـیـکـاگـو و اسـت
ـان و آزادی بـرای  طلبی و عـدالـت برابری خـواھـی و شـعـار ن
ـزاز  تر از ھمیشه بر پرچم ی بشریت را رسا ھمه ھای خود در اھت
ـنـد کـه  آنھا در روز جھانی کارگر اعـالم مـی.   گیرند می کـن

ـاد، نـظـامـی ـی گـری و  بیکاری و گرسـنـگـی، فسـاد و اعـت
ـا سـالح ـان و مـردان ب ـار کـودکـان، زن ھـای  تروریسـم، کشـت

ــعــیــض و بــی مــرگ ــســی  بــار، تــب ــی ــوقــی، ســرکــوب پــل ــق ح
ی  ھای اجتماعی و سلب آزادی بیان و عقیده و ھـمـه اعتراض

کـارگـران در .   داری، باید پایان یابـد مصائب مناسبات سرمایه
ـایـی  اول ماه مه، شعار ھمبستگی و اتحاد و مبارزه برای بـرپ

ـنـد و  دنیایی برابر و عاری از ستم و استثـمـار را سـر مـی دھ
ـقـسـیـم کـرد و  س رایند که زمین یکی می ست و نباید آن را ت

مـنـد  ست که ھر کسی حق دارد از آن بـھـره ای ثروت، سرمایه
 .شود

آوا  ، ھـم)  اردیبھشـت١١( کارگران ایران نیز در اول ماه مه 
 خـود  ھا و مطالبـات صدا با دیگر کارگران جھان، خواسته و ھم

ھای روز جـھـانـی کـارگـر اعـالم کـرده و در  را در قطعنامه
ـنـد ھای مراسم این روز، نصب مـی پالکارد آنـھـا خـواھـان .   کـن

ـنـوعـیـت اخـراج، لـغـو  پرداخت حقوق ھای مـعـوقـه خـود، مـم
قراردادھای موقت و پیمانی و تضمین امنیت شـغـلـی، آزادی 

ی شـھـرونـدان و حـق ایـجـاد تشـکـل  بیان وعقیده برای ھـمـه
ـاده از  ـف ـا حـداکـثـر اسـت کارگری و افزایش دسـتـمـزد بـرابـر ب

 .ھستند... ی انسان امروز، و امکانات زندگی شایسته
اول ماه مه، روز عید جھانی کارگـران در راه اسـت، ایـن 

 .جشن را با شکوه برگزار کنیم
 گرامی باد اول ماه مه، روز جھانی کارگر

 زنده باد ھمبستگی کارگری
ھـای   کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 ١٣٩٠ فروردین ٢٦ –کارگری 
 

 
پایان اعتصاب کارگران نفت بعد : آرژانتین

 از کسب پیروزی
ــبـه   آوریـل کـارگــران ٦بـه گـزارش رویــتـرز روز چــھـار شـن

ـفـت  ـالـت  REFINORپاالیشگاه ن در شـمـال  SALTAدر ای
آرژانتین با خواست افزایش دستمزد و بھبود شرایط کـار دسـت 

 آوریل شروع بـه ٩این کارگران از روز شنبه .  به اعتصاب زدند
ـان  ـنـگـامـی کـه کـارفـرمـای باز گشت به کارشان کردنـد، ھ

ـزان  ـزایـش ٨موافقت کردند دستمزد آنھا را به می  در صـد اف
ـبـران اتـحـادیـه  یـکـی ALBERTO ROMERO.   دھند از رھ

ـا دخـالـت وزارت کــار،  ـتـه اسـت کـه ب ـفـت گــف کـارگـران ن
ـتـه کارفرمایان بخش عمده انـد،  ای از خواستھای آنھا را پـذیـرف

ـاره  به ھمین دلیل کارگران موافقت کرده اند که کارشان را دوب
 .از سر بگیرند

 
اعتراض بیکارن در مسقط پایتخت : عمان
 عمان

 تـن کـه ١٠٠٠بیش از  GULF NEWSبه گزارش روزنامه 
 آوریل میدان بیت البـرکـه ١١جویای کار بودند، روز دو شنبه 

نـد و خـواھـان  در مسقط، پایتخت را به تصـرف خـود در آورد
ـیـس .   دریافت کار شدند ـل بالفاصله تعداد زیادی از نیروھای پ

ـفـرق  در محل تجمع معترضین حاضر شـدنـد و در صـدد مـت
از طریق رادیو نیز اعالم شد که کسـانـی .  کردن آنھا بر آمدند

ـان ـاب ـی ھـای فـرعـی  که قصد عبور از آن منطقه دارنـد، از خ
اعتراضـات در عـمـان از ژانـویـه در مسـقـط . استفاده بکنند

ھـای  پایتخت آن کشور شروع شد و در مـاه فـوریـه بـه شـھـر
SALALAH ،,SUR IBRI  وSOHAR ـافـت در .   گسترش ی

SOHAR  حدود یکماه میدان مرکـزیGLOBE  ـتـرل در کـن
ـتـرضـیـن  معترضین بود که چند روز پیش با حمله پلیس، مـع

 .مجبور به ترک آن شدند
 
ھای  ادامه اعتراضات کارگری در شھر: مصر

 مختلف
ھـای اخـیـر  در روز AL MASRY AL YOUMبه گزارش 

ـلـف مصـر ادامـه داشـتـه  اعتراضات کارگری در نقاط مـخـت
از جمله گزارشات منتشر شده حاکی از این اعتراضـات .   است
 . است

ـان در ٣٥٠حدود *    کارگر شرکت توزیع کننده گاز بـوت
ـابـل وزارت  DAQAHLIAدر ایالت   TALKHAشھر  ـق در م

ـیـم  تامین اجتماعی دست به تظاھرات زدند و خواھان لغو تصم
 .ھای گاز خود شدند این وزارتخانه به کاھش تعداد سیلندر

ـا ٢٠٠ھمچنین در ھمین شھر *   ـات ب ـی  کارمند اداره مال
خواست افزایش حقوق و مزایا متناسب با شرایط کـار، دسـت 

 .به اعتراض زدند
ـنـظـور اجـرای ٤٥*     نفر در مقابل وزارت دادگستری بـم

تصمیم قبلی این وزارتخانه، برای استـخـدام آنـھـا ، دسـت بـه 
 .اعتراض زدند

 معلم کـه سـالـھـاسـت در اسـتـخـدام ٣٠در اسکندریه *   
ـا خـواسـت اسـتـخـدام دائـم دسـت بـه  ـنـد، ب موقت دولت ھست

 .اعتراض زدند
 کارگر متعلق به بخش صنایع بـرای ١٢٠٠در غربیه، *  

 .افزایش دستمزد و مزایا دست به اعتراض زدند
ـا خـواسـت مشـابـه یـعـنـی ٣٥٠در منوفیه، *    کارگر ب

 .افزایش دستمزد و بھبود شرایط کار اعتراض کردند
 دانشــجــوی دانشــکــده ١٠٠حــدود  BEHEIRAدر *   

ـیـوسـتـن بـه  پرستاری، در اعتراض به ممانـعـت آنـھـا بـرای پ
 .سندیکای پرستاران دست به اعتراض زدند

ـام   - ـن مـردم  MAHSAMAدر اسماعیلیه، در روستایی ب
محلی در مقابل تصمیم شھر داری برای بستن یک نانـوائـی 

 . نفر را تامین میکرد، دست به اعتراض زدند١٥٠٠که نان 
ــوت *    ــی ــه  ASSIUTدر اس ــان ــارگــران یــک کــارخ ک

ریسندگی و بافندگی، مانع از تحویل کارخانـه بـه مـالـک 
 .جدید آن شدند

 

اعالم اعتصاب در اعتراض به ریاضت : یونان
 اقتصادی کشی

ـان اعـالم  به گزارش رویترز اتـحـادیـه ھـای کـارگـری در یـون
ـاضـت کشـی  اند که در ماه مه کرده ، در اعتراض به طـرح ری

ـنـد کشـیـد٢٤اقتصادی دولت،  .  ساعت دست از کـار خـواھ
ھای باز ھم بیشتری به منظور تامیـن  دولت در نظر دارد فشار

بخشی از برنامـه جـدیـد .  اش به کارگران بیاورد کسری بودجه
تر کار برای کارگران بخش دولتـی  ھای طوالنی دولت، ساعت

دبیر کل اتحادیه کـارگـران بـخـش .  بدون افزایش دستمزد است
ما احتـمـاال " گفته است که  LLIAS LLIOPOULOSدولتی 

ـتـصـادی ١١روز  ـاضـت کشـی اق  مه در اعتراض به طرح ری
 ٢٤دولت که فقط فشار بر کارگران را افزایش میدھد، برای 

 ."ساعت دست از کار خواھیم کشید
پس از اعالم طرح ریاضت کشی توسط دولت، کـارگـران 

انـد کـه  اند و اعـالم کـرده در یونان بارھا دست به اعتراض زده
کارگران بابت بحرانی که توسط دولت و سرمایه داران بـوجـود 

 .آمده، نخواھند پرداخت
 

محکومیت اخراج کارگران توسط  : بحرین
(ITUC) 

ـادشـاه بـحـریـن،  ای به حمد بـن عـیـسـی آل در نامه ـفـه پ ـی ـل خ
ـلـی اتـحـادیـه  (ITUC)ھـای کـارگـری  فدراسیون بین المل

ـیـل شـرکـت در  خواھان تـوقـف فـوری اخـراج کـارگـران بـدل
 کـارگـر ١٣٠٠اعتراضات ضد حکومتی، بازگشت به کـار 

ـیـه کـارگـران  ـانـونـی بـر عـل اخراجی و لغو تمامی احـکـام ق
ـتـه  SHARAN BURROW. شد دبیر کـل ایـن اتـحـادیـه گـف

ـبـش :   " است ـابـودی جـن ـنـی قصـد ن بنظر میاید مقامات بحری
اتحادیه کارگری کشور، بعنوان ھسته مرکزی انتقام بر علیـه 
ـز در  کسانی که در اعـتـصـاب و تـظـاھـرات مسـالـمـت آمـی
ـاه تـوسـط  ـیـگـن اعتراض به کشته و مـجـروح کـردن مـردم ب

انـد،  نیروھای امنیتی و با کمک ارتش خارجی شرکت داشته
ـقـر اسـت، ."   را دارند ـلـژیـک مسـت  ٣٠١این اتحادیه که در ب

ـیـون ١٧٦ کشور دارد و دارای ١٥١سازمان عضو در  ـل ـی  م
 .عضو است

 
اعتصاب ھزاران کارمند : فلسطین، نوار غزه

 سازمان ملل
 ١١٥٠٠حـدود  MA’AN NEWS AGENCYبه گـزارش 

 (UNRWA)کارمند نمایندگی کار و امداد سازمان ملل 
 آوریل در نوار غزه در اعـتـراض بـه اخـراج ١٣روز چھارشنبه 

ھـای دائـم کـار  تعدادی از ھمکارانشان و برای بستن قـرارداد
ھـای  این کـارگـران ھـر سـالـه قـرارداد. دست از کار کشیدند

گویند که اینگونـه  یک ساله منعقد میکنند و کارگران می
قرارداد موقت باعث بیکاری ھر ساله تـعـدادی از کـارگـران 

ـیـرات، .   میشود اعتصاب کنندگان شامل کارگران بخش تـعـم
ـلـمـان .   نگھبانی، معلمان و پزشکان میشوند فقط اعتصاب مع

ـاز مـانـدن   دانـش ٢٢٠٠٠٠باعث تعطیلی کلیه مدارس و ب
 .آموز از درس شده است

 
 اعتصاب رانندگان کامیون در بلغارستان

ـنـدگـان کـامـیـون بـرای ١٦روز شنبه   آوریـل شـمـاری از ران
ـا انسـداد جـاده ھـای اصـلـی  سومین بار طی یکماه گذشته ب

ـیـمـت سـوخـت اعـتـراض  ـزایـش ق دوازده شھر بلغارستان، به اف
ـان .   کردند رانندگان کامیون در شھر صوفیه، پایتخت بلغـارسـت

در شـھـرھـای .   خیابانھای اصلی این شھر را مسـدود کـردنـد
ـان ـاب ـی ـز خ ـی ـان ن ـلـغـارسـت ھـای  پازاردیچ و پلوودیچ در جنوب ب

 . *اصلی توسط رانندگان مسدود شد
 

 اخبار بين المللی


