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کارگران نفت همه مـيـدانـنـد كـه            
بلحـاظ انسـجـام و تشـکـيـالت در                 
مبارزه سـرامـد وزبـانـزد بـخـشـهـاي               

يکـي از    .   صنعتي و کارگري بوده اند    
مراكز تمركز كارگران نفت آبادان بوده     

شهري که  ساختار اقتـصـادي،      .   است
سياسي و اجتماعي آن تحـت تـاثـيـر            
فـرهـنـگ پـرولـتـري بـود و اگـاهــي                   

طبقاتي به مرور در سالهـاي گـذشـتـه        
جـوانـان و کـال           -در ميان کـارگـران     

مردم شهر شرايط محيطي زندگـي را       
بـه  .   دستخـوش تـحـول قـرارداده بـود           

در ادامه موج تعرض فاشيستـي       
جمـهـوري اسـالمـي بـه کـارگـران و                  

 جمهوري اسالمـي    ،مهاجرين افغاني 
 ماه گذشتـه  ۳اعالم کرده است که در   

 هزار نفر از ايـن مـردم        ۲۰۰بيش از  
زحمتکش را از ايـران اخـراج کـرده                

شکـار مـهـاجـريـن افـغـانـي و              .  است
دستگيري توام با خشونت آنها که در        
چندين مورد به مـرگ و قـتـل ايـن                 

 و   ،انسانهاي زحمتـکـش انـجـامـيـد         
باالخره بـازگشـت اجـبـاري آنـهـا بـه                
کشوري که هنوز نـاامـنـي و جـنـگ              

برقرار است بهمراه تشديد تـبـلـيـغـات        
زهرآگين و راسيستي عليه مهاجريـن      

حكومت اسالمي تعرض تازه اي     
را به كارگـران و مـردم شـروع كـرده                

دستگيري فعالين كارگـري بـه       .   است
جرم شـركـت در مـراسـم اول مـه و                    
احكام زندان و شالق براي كارگـران و        
در كنـار آن مـوج اعـدامـهـا و دار                    
زدنهاي علنـي و تشـديـد فشـار بـر                 
زندانيان سياسي از نـظـر حـكـومـت             
قرار است تازه شروع دوره جديـدي از          

. خفقـان و سـركـوب و زنـدان بـاشـد                 
مدتي بود كه ديگر بطور عـلـنـي در          
ميان دست اندركـاران حـكـومـت از            
ناتواني حكومت احمدي نژاد سـخـن         

احـمـدي نـژاد و بـانـد             .   گفته ميـشـد   
آدمكشان و شكنجه گرانش با معيت 

" مـردان عـمـل     " سپاه پاسداران و كل      
حكومت كه مسـتـقـيـمـا دسـتـي در               
زندان و كشتار و شكنجه و سـركـوب       
مردم داشته اند را يك جـا حـدود دو             
سال پيش بـه سـر كـار كشـيـدنـد تـا                   
جامعه ملتهـب ايـران را تـحـت يـك              
حكومت شبه نظامي بـه سـكـوت و            

اما همه ميدانند و     .   خفقان بكشانند 
شاهد بودند كه در اين دوسال گذشتـه    
ــريــن حــركــتــهــا و                  مــا گســتــرده ت

 
شيث اماني و صديق کريمي به زندان و پرداخت جريمه 

 محكوم شدند 

کارگر دستگير شده اول مه به زندن و شالق محکوم ١١
 اين گستاخی رژيم  بايد  جوابي قاطع بگيرد. شدند 

 
  نفر از کارگران اول مه سنندج١١احکام عليه 

 ازسر استيصال و درماندگي رژيم اسالمي است
 

 سعيد صالحي نيا و داود رفاهي -صفحه بين المللي کارگري
 
 

   اوت و تشکيالت سياه سرمايه داران  ٩  
 

 ١٥صفحه  -شهال دانشفر - اوت چه گذشت٩ 

 گزارشي مشروح از پااليشگاه آبادان

 ٤صفحه -عبدل گلپريان 

  
اين تعرض حكومت را 
 هم عقب خواهيم زد

 کاظم نيکخواه

٩صفحه   

 
 

 بيکاري و کارگر و مهاجرين افغاني

 حسن صالحي

٥صفحه   

  (٢٠٠٧ اوت      ٩روزپنجشنبه   
کـه  بـعـنـوان     )   ١٣٨٦ مرداد ماه ١٨

روز جهاني اقدام براي آزادي منصـور       
اسانلو ومحمود صـالـحـي از سـوي             

هـاي     المللي اتحاديه   کنفدراسيون بين 
ــري  ــارگ ــون        (ITUC) ک ــي ــدراس و ف

 المللـي کـارگـران حـمـل و نـقـل                    بين
(ITF)      اعالم شد، فصـل جـديـدي در

شرايط حساس کنوني  ايران و جـهـان     
بـدنـبـال    .   در عرصه سـيـاسـي گشـود         

تعرض جمهوري تـوحـش و بـربـريـت             
اسالمي به رهبران و فعالين کارگـري        

ــراي                   ــيــن يــک روز مــعــيــن ب ــعــي ت
اعتراضات گسترده طبقـه کـارگـر و            
مردم آزاديخواه چه در سطـح جـامـعـه       
ايران و چه بلحاظ بين المللي  بـيـش            

 .از هر زمان ديگر ضروري بود

٦صفحه   

 اکبر پويا فر از ايران -در آغاز يک راه 

  ١٦ و ٤-٢صفحات 

اين هفته سواالتي را در مورد كارگران نفت با يكي از فعالين كارگري در اين بخش مطرح كرده بوديم و  
در پاسخ اين دوست ما گزارش خوب و همه جانبه اي را براي كارگر كمونيست ارسال كرده است كـه بسـيـار          

توجه خوانندگان را به اين گزارش جلب ميكنيم و اميدواريم اين الگويي باشد كه ساير . آموزنده و گوياست
 . كارگران نيز از شرايط كار و وضعيت كارگران در بخشهاي مختلف براي كارگر كمونيست بنويسند

 آبادان -ساشا پويا

٨-٧صفحه   

 ١٢صفحه 

 

 ياشار سهندي -٦صفحه 
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 درباره مسائل جنبش کارگري

Email: kargar_komonist@yahoo.com 
Fax: 001 309 404 1794 

 
 هيئت  تحريريه

    کاظم نيکخواه: سردبير
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نـفـر     يـازده  ٢٠٠٧ اوت ۵امروز  
 ٩١از کارگران در سنندج هر کدام بـه    

 ضربه شالق تعـزيـري    ١٠روز زندان و    
اين کارگـران از اول          !محکوم شدند 

. تا دهم مه در بازداشـت بسـر بـردنـد       
جرم يازده کارگري که در سنـنـدج بـه            
زندان و شالق محکوم شده اند شرکت 

.  بـوده اسـت    ١٣٨٦در تجمع اول مه   
اما رژيم اسالمي حتي جرئت نـکـرده        
است که دليل واقعي ايـن مـجـازات           
قـرون وسـطـايـي و ايـن تـوهـيـن بـه                     
بشريت و به جامعه ايـران را صـريـحـا        

 در احکام صادره جرم آنها. اعالم کند
اخالل در نظم عـمـومـي از طـریـق              " 

شرکت در تجمع غير قانوني و ايجـاد        
حرکات غير متعـارف و جـنـجـال و             

اسامي ايـن  .   اعالم شده است "   هياهو
خــالــد   : کــارگــران عــبــارت اســت از         

 يـداهللا مـرادي   ، اقبال لطيفي،سواري
 ، فـارس گـويـلـيــان         ،طـيـب مـالئـي      
 حبيب اهللا کلـکـانـي       ،صديق امجدي 

 طـيـب چـتـانـي           ،محيالدين رجبي    
  !کارگران مردم آزاديخواه   عباس اندرياري و صدق صبحان 

جمهوري اسالمي با اعالم حـکـم       
 کـارگـر در        ١١زندان و شالق عليـه        

سنندج نهايت توحش و اعمـال قـرون        
وسطي خود عليه جامعه را به نمايش 

اين در ادامه تالشهاي    .   گذاشته است 
مذبوحانه اخير رژيم بـرای مـرعـوب           

اعـدامـهـاي    .   ساختـن جـامـعـه اسـت        
دسته جمعي، بازداشت وسيع فعالين     
کارگري و ديگر فعالين اجـتـمـاعـي،           
زنداني کردن و تعـرض هـمـه جـانـبـه             

فعالين دانشجويي، زنان، روزنامه   به
نگاران و همه انسـانـهـاي شـريـف و               

بربريـت   معترض، همه جلوه هايي از      

و جنايت اوبـاشـان اسـالمـی حـاکـم               
حقيقت اين است که جمـهـوري       .   است

اسالمي با گسـتـرش ايـن جـنـايـات              
ميخواهد جنبشـهـاي اعـتـراضـي و             
قبل از همه جنـبـش کـارگـري را بـه                 

و حـاال     .   سکوت و رکـود بـکـشـانـد         
جمهوري اسالمي بـا حـکـم شـالق و             
زندان براي اين کارگران ميخواهد بـه       
جامعه بگويد که اگر کارگر را به جرم       
شرکت در اول مه شالق مـيـزنـد پـس         

صادر کـردن   .  آماده هر جنايتي است 
حکم زندان و شالق براي کارگراني که      
در روز جهاني کارگر تجمع کرده انـد          
تاکيدي دوباره بر جنگ همـه جـانـبـه          
عليه کارگـران و عـلـيـه هـمـه مـردم                 

 . است
اما جمهوري اسالمي ايـن بـار            

پـوزه  .   هم به عقب رانده خـواهـد شـد          
. سران اين رژيم را بايد به خاک ماليـد     

از خامنه اي       بايد اين بار سران رژيم    
تا احمدي نژاد و از رفسـنـجـانـي تـا                

را بــه غــلــط کــردن           . . .   خــاتــمــي و    
بـايـد خـيـلـي زود ايـنـهـا                   . انداخـت 

مــتــوجــه قــدرت کــارگــران و مــردم            
جامعه ميداند و خوب به ياد     .   بشوند

 خـامـنـه      ٧٨ تير ١٨مي آورد که در    
آن هنگام تـنـهـا     .   اي چگونه زار ميزد   

گوشه اي از قـدرت دانشـجـويـان را               
اکنون کارگران در مـيـدان         .   ديده بود 
بـه هـمـيـن دلـيـل ايـن آن                  .   هستـنـد  

مقطعي است که يک بار ديگر و ايـن          
بار بسيار عميق تر و همه جانـبـه تـر             
بايد سـران ايـن حـکـومـت مـتـوجـه                  
بشوند که نميتوانند با شـالق و زنـدان    

. و اعدام جامعه را مـرعـوب کـنـنـد             
سران اين رژيم جنايتکار بايد بـدانـنـد     
که اين بار با جنبش کـارگـري و کـل             

 .مردم آزاديخواه روبرو شده اند
 اوت   ٩ مرداد برابـر بـا        ١٨روز  

امسال ميتواند روز آغـاز حـرکـتـي              
اتـحـاديـه هـاي       .   نوين در ايران بـاشـد     

کارگري در سطح جهان در ايـن روز             
بــراي آزادي مــحــمــود صــالــحــي و             
منـصـور اسـانـلـو اعـالم اقـدامـات                 

کـارگـران   .  اعتراضي و تجمع کرده اند 
و مـردم در شــهـرهــاي ايـران و در                   
کارخانه ها و مـحـل زنـدگـي خـود                 
ميتواننـد و بـايـد از ايـن فـرصـت                    

روز .   استفاده کرده و به ميدان بياينـد      
 مرداد روز همبستگي جهانـي بـا   ١٨

. کارگران و مبارزات مردم ايران است 
اين اقدامـات يـک بـار ديـگـر نشـان               

. ميدهد کارگران ايران تنها نيـسـتـنـد     
کارگران ايران گرداني از کـل طـبـقـه             

کـارگـران و     .   کارگرجهـانـي هسـتـنـد       
مردم در ايران بايد در ايـن روز رژيـم         

 . اسالمي را به چالش بطلبد
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران احکـام عصـر حـجـري            
شالق و زندان براي کارگران را شديـدأ     
محکوم ميکند و خواهان لغـو فـوري        

مــا هـمــچـنــيــن      .   ايـن احـکــام اسـت        
خواهان آزادي اسـانـلـو و مـحـمـود                 
صالحي و همـه زنـدانـيـان سـيـاسـي               

با خواست آزادي اسـانـلـو و         .  هستيم
 11صالحي و لغو احکام عليه اين         

کارگر در سنندج و آزادي زنـدانـيـان             
صـف  .   سياسي بايد بـه مـيـدان آمـد           

متحد کارگـران و مـردم آزاديـخـواه              
ميتواند اين خواسته ها را بـه رژيـم             

   . اسالمي تحميل کند
کميته کردستان حـزب کـمـونـيـسـت             

 کارگري ايران
 ٢٠٠٧ اوت ۵ -١٣٨٦ مرداد ١۴

 
 اين گستاخی عليه کارگران و مردم بايد جوابي قاطع بگيرد

  ٨٦عکس هايي از دستگير شدگان اول مه سنندج هنگام آزادي آنها به قيد وثيقه از زندان بعد از اول مه 

 
 را تکثير کنيد کارگر کمونيست 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد



 3 ٦٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

بر اساس حـکـمـي کـه از سـوي                
ــاه     104دادســراي شــعــبــه           دادگ

عمومي جزايـي سـنـنـدج در مـورد               
پرونده يازده نفر از کارگران بـازداشـت     
شده در مراسم اول ماه مـه سـنـنـدج              
صادر گرديده و امروز به اين کارگران       
ابالغ شده است همگي اين کـارگـران          

 روز حبس و ده ضربه 91هر کدام به  
 .شالق تعـزيـري مـحـکـوم شـده انـد                

حکم صادره در مورد اين کارگران بـه        
  :شرح زير است

در اين پرونده حسب کيفر خـواسـت        ”   
صادره از دادسراي عمومي و انقالب      
شهرستان سنندج به شماره و تـاريـخ           

1037  –  26/2/1386 
اقبـال لـطـيـفـي       - خالد سواري:   آقايان

 –طيـب مـالئـي        –يداهللا مرادي     –

 -صديق امـجـدي          -فارس گويليان   
مـحـي الـديـن         -حبيب اهللا کلکاني     

صـديـق     -طـيـب چـتـانـي             -رجبي   
صبحاني و عباس انـدريـاري مـتـهـم           
هستند به اخالل در نـظـم و آسـايـش              
عمومي از طريق شرکـت در تـجـمـع            
غير قانوني و ايجـاد حـرکـات غـيـر               
متعارف و جنجال و هياهو که اتـهـام       
مــوصــوف حســب گــزارش مــرجــع            

انتظامي و تحقيقـات انـجـام گـرفـتـه           
ضابطين به امر مـقـامـات قضـايـي            
دستگيري متهمين در حال تجـمـع و          
مدافعات غير واقعـي مـتـهـمـيـن و               
ساير قرائن موجود در پرونده مـحـرز        

 از   618است و مستنـد بـه مـاده            
قانون مجازات اسالمي هـر يـک از             
متهمين رديـف اول تـا يـازدهـم بـه                 

 ضـربـه     10 روز حبس و 91تحمل  
  .شالق تعزيري محکوم ميگردند

راي صادره در خصوص متهمين     
رديف اول تا دهم حضوري محـسـوب    

 روز پس از ابـالغ قـابـل      20و ظرف  

تجديد نظر خواهي در دادگاه تجـديـد        
نظر استان و مـتـهـم رديـف يـازدهـم               
غيابي ظرف ده روز از تـاريـخ ابـالغ            
واقعي قابل اعتراض در اين دادگاه و       

 روز ديگر قـابـل   20پس از آن ظرف     
تجديد نظر خواهي در دادگاه تجـديـد        

  ” .نظر استان مي باشد
ــاه     104دادســراي شــعــبــه           دادگ
  بيکاراتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و           عمومي جزايي سنندج

www.ettehade.com  
com.gmail@ekhraji.k 

 
 يازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج 

 حبس و ده ضربه شالق تعزيري محکوم شدند  روز٩١هرکدام به 

 کي ويچ، مـديـر امـور      يانک کوچ 
انساني و سنديکايي کـنـفـدراسـيـون           

اتــحــاديــه هــاي آزاد        بــيــن الــمــلــلــي   
احکـام  « : کارگري، به راديو فردا گفت  

 صادر شده بـراي کـارگـران در شـهـر              

سنندج، براي ما کـامـال غـيـرقـابـل              
قبول است و ما رسمـا بـه حـکـومـت              

 «.کــرد  ايــران اعــتــراض خــواهــيــم        
 

به عالوه، ما اين مورد را «:وي افزود 
 به شکايت خود از عـمـلـکـرد دولـت            

ايران که به سازمان بين المللي کـار،          
آي ال او، ارائـه کـرده ايـم، اضـافـه                    

ــم   ــيـــــــــ ــواهـــــــــ ــرد  خـــــــــ  ”.کـــــــــ
آقــاي يــانــک کــوچ کــي ويــچ بــا                   

توصيف احکام زندان و شـالق بـراي           
عــنــوان احــکــامــي       کــارگــر بــه      ۱۱

برخالف قوانين بين المللي در زمينـه   

هاي آزادي بيان و تشکيل سنديکاها     
اتـــحـــاديـــه هـــاي کـــارگـــري                    و

کارگران آزادند تا ديدگاه هاي   « : گفت
روز   خود را در روز اول مـاه مـه،                 

جهايـن کـارگـر، ابـراز کـنـنـد و از                     
 «.حـــقـــوقشـــان دفـــاع نـــمـــايـــنـــد          

 
کنفدراسيون بيـن الـمـلـلـي           اين مقام 

اتحاديه هاي آزاد کارگري در پـايـان           
احـکـام     ابراز اميدواري کـرد کـه ايـن        

لغو شونـد و دولـت        »   غير انساني « 
حقوق کارگـران و قـوانـيـن          « ايران به   

 احترام بگذارد بين المللي

 دوستان عزيز 
  با درودهاي  فراوان 

ما  تعدادي  از  كارگران  مـجـتـمـع                
هاي ذكر شـده  بـاال ، بـديـنـوسـيلـه                   
اعتراض شديد خود را ،   نسبـت بـه             
احكام بيشرمانه ،  نـفـرت انـگـيـز و            

ضد انسـانـي صـادر شـده از سـوي                    
دادگاه سنندج  ، حكم سه ماه زنـدان        
و ده ضربه شـالق  بـه يـازده تـن از                   

كارگران ،   كه در مراسم اول امسـال      
. شركت كرده بودند ، اعالم ميداريم     

اين حركت دادگـاه سـنـنـدج ،   كـه                 
بخشي از سيـسـتـم قضـائـي  نـظـام                 
جمهوري اسالمي در ايـران اسـت ،             
توهين به حرمت انسـان و انسـانـيـت           

. است و بايد به آن  جواب درخور داد 
توهين به كارگر و هـر انسـانـي اسـت          
كه امروز در جامعه ايران از ابتـدائـي         

نـظـام   .   ترين حقوقش محـروم اسـت          
حاكم ، در شرايطي دست به اين كـار        
ميزند ، كه مـيـلـيـونـهـا كـارگـر در                   
سراسر جهان به زنداني كردن كارگـر ،     
دانشجو ، زن و جوان و زنداني كـردن          
هر انساني كه  جز زندگـي انسـانـي ،        
خواست ديگري در جامعه  نـدارنـد ،      
ــردا                  اعــتــراض دارنــد و هــمــيــن ف
بــزرگــتــريــن مــارش جــهــانــي را در            

در .   محكوميتش شاهد خواهيم بود   
چنين اوضاعي كه كارگران و مردم  ،   
معيشت شان  توسط  حـكـومـت بـه             
گروگان گرفته شده است ، ما شـاهـد         
حضور هزاران نفره در سطح شـهـرهـا           
در اعتراض بـه چـنـيـن حـركـتـهـاي                  
بيشرمانه  نيستيم ولي بدون شك ، با   
باز شدن  كوچكترين روزنـه آزادي  در    
فرداي گسترش اعتراضات  ،  امواج       
اعــتــراض مــردم ، گــويــاي خشــم               
فروخفته اي خواهد بود  كـه در بـطـن        

 . جامعه امروز ايران نهفته است 
دوستان كارگر ، انسانهـاي شـريـف و       

 ازاده 
خبـر احـكـام صـادره بـيـدادگـاه               
سنندج ،  هـمـيـن امـروز در مـيـان                  

كــارگــران دهــن بــه دهــن گشــت و                
اعـتــراض شــديــد هـمــگــانــي را در              

ما از شمـا  .   محلهاي كار برانگيخت    
ميخواهيم كه به هر شكل ممـكـن و           
از جمله  در اعتراض جهاني فردا ، به 
اين سياست ننگين نـيـز  اعـتـراض             

ايــن ابــتــدائــي تــريــن حــق          .   كــنــيــد    
كارگران در سراسر جهان است كه در         
مراسم روزجـهـانـي كـارگـر شـركـت                

كارگراني كه چنين حكمي را   .     كنند  
دريافت كرده اند ، نـبـايـد  در ايـن                   

 .ميدان مبارزه   تنها  بمانند  
 .دستتان را بگرمي ميفشاريم 

 زنده باد همبستكي كارگران  جهان 
 زنده باد آزادي تشكل هاي كارگري 

 اوت   ٨ بـرابـر بـا         ١٣٨٦ مرداد ١٧

  
 نامه تعدادي از كارگران  مجتمع  هاي پتروشيمي هاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر 

  ،پتروشيمي مارون     ،پتروشيمي اروند     ،پتروشيمي  فن آوران          ،پتروشيمي بندر امام      
  پتروشيمي غدير   ،پتروشيمي كارون    ، پتروشيمي فارابي   ،پتروشيمي فجر

سازمانها و احزاب كارگري و انساندوست  در همه كشورهاي جهان و كميته همبستگي                 : به  
 كارگري حزب كمونيست كارگري ايران  

  انسانهاي آزاديخواه ، دوستان كارگر   
مــا  تــعــدادي  از  كــارگــران                      
كارخانجات   باال ، اعـتـراض شـديـد              
خودمان را نسبت به احكام  صادره از       
سوي دادگاه سنندج اعالم ميـداريـم و          
از شما هم مـيـخـواهـيـم كـه در ايـن                    

خـبـر   .       اعتراض ما را تنها نگذاريـد       

احكام ضد كـارگـري و ضـد انسـانـي               
 10دادگاه سنندج  ، سه ماه زندان و           

ضربه شالق به يازده نـفـر از كـارگـران              
شركت كننده در مراسم اول ماه مـه ،            
در ميان كارگران  و مردم ،  موجي از      
نــفــرت  بــه  تشــكــيــالت قضــائــي                 
جكومتي  اين جامعـه ، كـه در طـي              

سال ، جـز بـي حـقـوقـي ، چـيـز                    29
ديگري نصـيـب مـردم نـكـرده انـد ،                   

حـكـومــت جـمـهــوري       .   بـرانـگـيـخــت       
اسالمي  ، با اين احـكـام ، يـك بـار                   
ديگر  نشان داد كه نه تنها  به ابتدائـي        
ترين حق كارگـر در جـهـان ، يـعـنـي                  
زندگي و معيشت  بي تفاوت اسـت ،            

بلكه به حد اقل هاي حقوق اجتـمـاعـي         
كارگر  و از جمله   شركت در مـراسـم            
اول ماه مه  ،  را جرم به حسـاب آورده             
و  با بيشرمي تمام با زنـدان و شـالق             

اين سياست  قضائـي    .     جواب ميدهد   
اسالمي و  ضد انساني بايد از سـوي             
. كارگران ايران و جهان جواب بگـيـرد           

اعتراض شمـا در هـمـراهـي بـا مـا ،                    
جـواب دنـدان شـكـنـي بـه ايـن رژيـم                     

 .خواهد بود   
اين گونه تعرضـات بـه كـارگـر و               
حرمت انسـانـي در شـرايـطـي اتـفـاق                 
ميافتد كه جهان شاهد هـمـبـسـتـگـي            

باشكوه كارگران دنيـا در حـمـايـت بـي           
سابقه اتحاديه ها و كنفـدراسـيـونـهـاي          
كارگري از كارگران ايران اسـت و چـه              
بسا رژيم با اين تعـرض بـه اسـتـقـبـال                 

. اين روز ميرود و قصد مقـابلـه دارد          
اين تعرض را نبايد بي جواب گـذاشـت         

ما از شما انتـظـار      .   و امكانپذير است    
 .حمايت  داريم 

 . احكام اين دادگاه بايد لغو گردد  
 زنده باد اتحاد طبقاتي كارگران جهان  
ــاد  حــق آزادي تشــكــل و                       زنــده ب

 اجتماعات كارگري
17/5/ 1386  

  
تعدادي از كارگران شاغل در كارخانجات ماشين سازي تبريز ، تراكتور سازي تبريز ،                 : از

 پااليشگاه تبريز ،  پتروشيمي تبريز و كارخانه  سيمان صوفيان تبريز  
 كميته همبستگي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران :  به 

  و  سازمانها و احزاب كارگري و انساندوست  در همه كشورهاي جهان

 
 رسما به حکومت ايران اعتراض خواهيم کرد



 4  ١٣٨٦ مرداد ٢٥   کارگر کمونيست

کنفدراسيون بين الـمـلـلـي اتـحـاديـه             :   به
و فدراسيـون  بـيـن           )   ITUC(  کارگري

 ) ITF( المللي حمل ونقل   
در حاليکـه دو اتـحـاديـه کـارگـري               

بين المللي براي آزادي دو فعال کـارگـري         
ايران که جـرمـي جـزء دفـاع از حـقـوق                    
انسانـي و تـالش بـراي دسـت يـابـي بـه                    
ابـتــدائـي تــريـن حــقـوق کــارگـري خــود                
مرتکب نشده اند   فراخوان به اقـدام بـيـن        

 مـرداد را بـه     18المللي مي دهد و روز    

اين منظور تعيين    کرده اند مـقـامـات              
قضائـي شـهـر سـنـنـدج در مـقـابلـه بـا                      
حمايت ميليونها کارگر در سراسر جـهـان    
از مـبــارزات کــارگـران ايــران اقــدام بــه                

 11صدور احکام زندان و شـالق بـراي             
نفر از کارگران به نامهاي  خـالـد سـواري         

طيـب    –يداهللا مرادي    –اقبال لطيفي     -
صـديــق    -فـارس گـويـلـيـان             –مـالئـي     
مـحـي     -حبيب اهللا کلکانـي        -امجدي  

صـديـق         -طيب چتانـي     -الدين رجبي  

صبحانـي و  عـبـاس انـدريـاري کـه در                   
 شـرکـت     86مراسم روز جهاني کـارگـر        

کرده اند، مي کند و دو نفر ديگر نيـز بـه              
نامهاي شيث اماني و صديق کريمي بـه          
همين جرم در انتظار صـدور حـکـم مـي              

در ابتداي قرن بيسـت و يـکـم بـه          .   باشند
اين حد تحقير و تنزل دادن شـأن انسـان               

گـرچـه اذيـت و         .     غير قابل تحمـل اسـت     
آزار و زنداني کردن انسان به جرم مطالبـه         
حقوق انساني در عصـر حـاضـر عـمـلـي               

ضد انسانيست اما بدتر از آن شالق زدن          
کارگر به جـرم شـرکـت در مـراسـم روز                   

حکم شالق مـربـوط     . جهاني کارگر است 
به دوران برده داري و قرون وسطاسـت کـه         
در قرن بيـسـت و يـکـم در واکـنـش بـه                      
حرکتي جهانـي  در ايـران صـادر مـي                   

چنين حرکتي  بي اعتنائـي و دهـن   .   شود
کجي به خواست طبقه کارگر در سـراسـر           

 . جهان است
همانطور که مي دانيد کوچکـتـريـن        

اعتراض و مطالبات کارگران در ايران بـا        
مـا نـمـي      .   زندان و شالق پاسخ مي گيرد   

توانيم به تـنـهـائـي از شـدت خـفـقـان و                    
سرکوب بر زندگي خود بکاهيم و شـديـدا         
ــتــهــاي شــمــا                   بــه اقــدامــات و حــمــاي

 . نيازمنديم
با احترامات فراوان منتظر حـمـايـتـهـاي         

 جدي تر شما هستيم 
انجمن صنفي کارگران بـرق و فـلـز کـار                   

 ٨٦ مرداد ١٥ -کرمانشاه

 
  نفر از کارگران در سنندج11در باره صدور حکم زندان و شالق برای  ITFو  ITUCنامه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به 

 درود و احترامات فراوانبا 
بجناب گاي رايدر،  اين نامه را مـا در               
شرايطي بـراي شـمـا مـي نـويسـيـم کـه                    
کنفدراسيون شما به اتفـاق آي تـي اف،              
فراخواني را در يک سطـح بـيـن الـمـلـلـي              
براي آزادي محمود صالحـي و مـنـصـور        
اسالو در روز نهم آگـوسـت صـادر کـرده                
است، ما بسيار ناراحتيم کـه بـه اطـالع             
شما برسانيم که مقامات قضايي دولـت         

 روز مـانـده        4جمهوري اسالمي دقيقا      
به نهم آگوست، در يک بي تفاوتي آشکـار         
و آزار دهنده، تحت شرايطي که کـارگـران         

جهان اعالم کرده اند بـه تـداوم بـازداشـت          
محمود و منـصـور اعـتـراض خـواهـنـد               
کرد، همزمان، براي يازده نفر از کـارگـران     
شرکت کننده در مراسـم اول مـاه مـه در              

 روز زنـدان و         91شهر سنندج حـکـم          
 ضربـه تـازيـانـه     10حکم قرون وسطايي   

تعزيري صـادر کـرده و بـه آنـان ابـالغ                      
متن احکام صـادره ضـمـيـمـه        . ( ميکنند

 )  اين نامه است
صدور چـنـيـن احـکـامـي آنـهـم در                  
چنين شرايطي بـه نـظـر مـا از سـويـي                     
حکايت از عـزم و اراده مـقـامـات دولـت              

جمهوري اسالمـي بـراي پـايـمـال کـردن                
بديهي ترين حقوق کارگران به هر ترتـيـب         
و قيمتي دارد و از سـوي ديـگـر بـدنـبـال               
آنست تا با ايجـاد جـو رعـب و وحشـت                 
فضا را براي اعتـراض کـارگـران در روز              
نهم آگوست در ايران تـنـگ تـر کـرده و                  
زمينه دستگيريهاي هر چه بـيـشـتـري را         

به همين دليل مـا از شـمـا             .   فراهم آورد 
تقاضا داريم  تا راسا در طـي هـمـيـن دو          
روز باقي مـانـده بـه نـهـم آگـوسـت ايـن                     
مســئلــه را بــه اطــالع اتــحــاديــه هــاي               
کارگري که براي اعـتـراض در ايـن روز               

اعالم آمادگي کرده اند برسانيـد،  بـاشـد         
که با انعکاس ايـن خـبـر و اعـتـراضـي                   
گسترده تر قادر شـويـم بـا اراده طـبـقـه                   
کارگر جهاني نقطه پاياني بر بي حقـوقـي         

 .مطلق کارگران در ايران بگذاريم
 با احترامات فراوان  

اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و      
بيکار ايران و کارگران بازداشت شـده در           

 :مراسم اول ماه مه سنندج
يــداهللا مــرادي کــارگــر اخــراجــي               -1 

خـالـد سـواري        -2نسـاجـي کـردسـتـان           
حـبـيـب اهللا        -3کارگر کارخانـه شـاهـو       

کله کاني کـارگـر بـازنشـسـتـه کـارخـانـه                 
فــارس گــويــلــيــان کــارگــر           -4شــاهــو    

صـديـق امـجـدي کـارگـر              -5مکانيک   
صـديـق     -6اخراجي نساجي کـردسـتـان         

 -7صبحاني کارگر نساجي کـردسـتـان          
محي الـديـن     -8عباس اندرياري کارگر   

رجبي کارگر اخراجي نساجي کـردسـتـان         
طــيــب مــالئــي کــارگــر جــوشــکــار            -9

طيب چـتـانـي کـارگـر کـارخـانـه                  -10
اقـبـال لـطـيـفـي کـارگـر                -11پرريـس    

 -اخـــراجـــي نســـاجـــي کـــردســـتـــان                
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ــه            ــب ــاه     ١٠٤دادســراي شــع  دادگ
عمومي جزايي سنندج در مـورد يـازده           
نفر از کارگران بازداشت شده در اول مـه             

 ٩١ سنندج، احکامي را مبنـي بـر            ٨٦
روز حبس و ده ضربه شالق صـادر کـرده           

 .است
اين احکام قبل از هر چـيـز گـويـاي               
اين واقعـيـت اسـت کـه رژيـم اسـالمـي                   
سرمايـه داران، در هـراس و وحشـت از                
رشد و اتحاد در درون طـبـقـه کـارگـر بـه             

تعرض لجام گسيـخـتـه      .   تقال افتاده است  
رژيــم اســالمــي بــه ســطــح مــعــيــشــت              
کارگران، شرايط برده واري را تا همينجـا        
بر زندگي کارگـران و خـانـواده هـايشـان                

  .تحميل کرده است
احکام صادره توسط دادگاه رژيـم در       

 نـفـر، نشـان دادن           ١١سنندج براي اين     
ضرب شستي به كارگران و خـواسـتـهـا و          
مطالبات کارگري، فراهم نمـودن فضـاي        
رعب و وحشت بـر جـنـبـش کـارگـري و                  
تحميل بيشـتـريـن فشـارهـا بـر زنـدگـي                 

کساني است که اوباشـان و الشـخـورهـاي         
رژيم اسالمي از قبل دسترنج آنـان دارنـد           
به حياط ننگين و نکبت بار خـود ادامـه         

 .مي دهند
 اگر قرار باشد دادگاهي برپا شود و         
به صدور حکم بپردازد، اين دادگـاه بـايـد       
مــحــاکــمــه کــنــنــدگــانــش نــمــايــنــدگــان         
کارگـرانـي بـاشـنـد کـه رژيـم اسـالمـي                    
سرمايه، زندگـي و هسـتـي آنـان را بـه                    

ايـن دادگـاه بـايـد          .  تباهي کشانيده است 
محاکمه شوندگانش سران رژيم اسـالمـي       
و کارفرمايان ريز و درشتش باشند که بـه        
جرم بـيـش از دو دهـه تـحـمـيـل فـقـر،                        
بيکاري، اخراج، استثما، زنـدان و کـارگـر         
ربايـي، زنـدگـي نسـلـي را بـه تـبـاهـي                       

  .کشانيده است
اقدام اخير دادگاه رژيم اسـالمـي در          
سنندج و صدور احـکـام ضـد کـارگـري                
اش، دقيـقـا در راسـتـاي جـلـوگـيـري و                    
خنثي نمودن جنب و جوشي است کـه در           
درون اعتراضـات و مـبـارزات کـارگـري             

رژيـم اسـالمـي      .   خود را نشان مـي دهـد       
اين زنگ خطر را بخوبي حس کـرده اسـت     
کــه طــبــقــه کــارگــر در ايــران از يــک                     
هـمــبــســتـگــي و پشــتــيــبـانــي جــهــانــي            

 مــرداد در      ١٨اقــدام   .   بـرخــوردار اســت   
 کشور جهان و در دفـاع از            ٣٠بيش از   

کارگران ايران و فعالين بازداشت شده در         
زندانهاي حکومت، لرزه بر پيـکـر رو بـه             

اين بار نوبت طبقـه     .   زوالش انداخته است  
کارگر ايران است که براي دفـاع از حـقـوق       
انساني، سياسي و اقتصادي خـود و کـل        
جامعه، به مـيـدان بـيـايـد و بـا صـفـي                     
متحد و متشکل، يکبار براي هـمـيـشـه           
بساط استثمار و کثافـت سـرمـايـه داري            
اسالمي را جارو کنـد و بـر ويـرانـه هـاي                
آن، حاکميت سياسي و شورايي خـود را            

 اعمال کند
بــراي بــرچــيــدن ايــن احــکــام ضــد              
کارگري که توسط دادگاه سننـدج صـادر       
شده است، براي دفاع از حقوق سـيـاسـي،          
اجتماعي و اقـتـصـادي کـارگـران، بـراي              

دادن درس عبرتي بـه رژيـم اسـالمـي و                
جيره خوارانش در دادگاههاي مسخـره و         
فرمايشي اش در سـنـنـدج و هـر جـاي                  
ديگر، بايد متحد و يـکـپـارچـه بـه ايـن                  

  .احکام اعتراض کرد
کارگران و مردم شهرهاي کـردسـتـان        
همانگونه که بارها نشان داده انـد، مـي            
توانند به شيوه هاي مختلف نسـبـت بـه             
اين تعرضات و توهين و بي حرمـتـي بـه            
کــارگــران و کــل مــردم در جــامــعــه،                  

سکوت و بي تفاوتـي در      .   اعتراض کنند 
مـقـابـل چـنـيـن احـکـامـي، رژيـم هــار                     
جمهوري اسالمي را هارتـر و درنـده تـر              

در شرايطي که پشتيبانـي و    .  خواهد کرد 
همبستگي جهاني در دفاع از فـعـالـيـن             
کارگري از قاره هـا گـذشـتـه اسـت، جـا                  
دارد که کارگـران بـخـشـهـاي مـخـتـلـف                 
توليدي در ايـران و بـويـژه در شـهـرهـاي                 
کردستان، در محکومـيـت ايـن احـکـام             
ضد انساني رژيم اسالمي و بـا حضـور              
گسترده در مقابل دادگاه، دادگستري، و        

ديگر نهادهاي سرکوبگر رزيـم، بـه ايـن             
بــا حــرکــت    .   احــکــام اعــتــراض کــنــنــد       

اعتراضـي، گسـتـرده و مـتـحـدانـه مـا                   
کارگران و مردم، رژيم اسالمي ناچـار بـه        

صدور احـکـام     .   عقب نشيني خواهد شد   
 نفر از کـارگـران، بـازداشـت و              ١١عليه  

زنداني کردن محمود صالحي، مـنـصـور         
اسانلو  وديگـر اعضـاي هـيـئـت مـديـره                

هـمـگـي    . . .   سنديکـاي شـرکـت واحـد و           
ناشي از هراس و ترس رژيـم از تـحـرک،             
تشکل، اتحاد و جنب و جـوش گسـتـرده            

اين نقطه قـوت    .   در جنبش کارگري است  
خود را بايد بيشتر بشناسيم و به ان بـاور     

پـيـروزي   .   داشته باشيم و آنرا ارتقـا دهـيـم    
         .از آن ماست
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 5 ٦٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 بـراي ايـن مـردمـان شـريـف                 ،افغانـي 
شرايط غير قابل تحمل رنج و تـحـقـيـر             
گذشته را بيش از پـيـش سـخـت کـرده                

 . است
 ،به گزارش خـبـرگـزاري  ايسـنـا                 

حســن صــالــحــي مــرام، رئــيــس اداره             
اشتغال اتباع خارجي ضمن اعـالم ايـن          
خبـر کـه در سـه مـاه نـخـسـت طـرح                        
ــن                  ــاجــري ــگــيــري و اخــراج مــه دســت

 760 هـزار و         222،   " غيرمجـاز " 
 ،مهاجر از ايـن ايـران اخـراج شـده انـد                

از آنجايـي کـه صـد در         :   " گفته است که 
صد اتباع افغاني که در ايران کـار مـي            
کنند، فقط بـراي اشـتـغـال در کشـور                 
حضور دارند، بنابراين، به ميزان خـروج       
اتباع بيگانه غـيـرمـجـاز، نـيـروي کـار               

 ".ايراني جايگزين آنها مي شوند
ظاهرا جمهوري اسالمي بـا چـنـيـن        
ادعاهايي مي کـوشـد کـراهـت رفـتـار               
خشونت آمـيـز و ضـد انسـانـي خـود                    
نسبت به مهاجرين افغاني را در مقابـل     

ظـاهـراز ايـن      .   انظار عمومي بپـوشـانـد     
 ،ببعد چند ميـلـيـون بـيـکـار در ايـران                

 و   ،نيـروي جـوان آمـاده بـکـار کشـور                
 ،کارگراني که از کار اخراج مـي شـونـد         

بايد خيالشان راحت باشـد کـه مشـکـل            
اگـر  ! !   بيکاري در حال حـل شـدن اسـت           

کارگران و مهاجرين افغاني را از کشـور     
بيرون بياندازيم مشـکـل بـيـکـاري هـم              

بديختي اينـجـاسـت کـه       !!  حل مي شود 
مردمان ساده لوحي نيز پيدا مي شونـد        

. که گول اين تبليغـات را مـي خـورنـد              
بنابراين خوبست که اول به ايـن سـئـوال            
پاسخ دهيم که آيا کارگر افغاني عـامـل      

 بيکاري کارگر ايراني است؟ 
پاسخ به اين سئوال قـطـعـا مـنـفـي            

نـيـسـت کـه       "   افغـانـي  " اين کارگر .   است
را از کـار اخـراج مـي              "   ايرانـي " کارگر  
اين سرمايه دار ايرانـي اسـت کـه            !   کند

. کارگر بومي را از کار اخراج مـي کـنـد       
اين ساده ترين مشاهده اي است کـه هـر       

بعـالوه  .   کس مي تواند آنرا تصديق کند    
و از آن مـهـمـتـر وجـود بـيـکـاري در                       
جامعه سرمايه داري ربطي به وجـود و        
يا کثرت کارگران غير بومي و خـارجـي         

در جوامعي که حـتـي کـارگـر و             .   ندارد
مهاجر خارجي نيز يافت نمي شود و يـا         

 بيکاري به چشم مـي    ،کمتر وجود دارد 
بيکاري جزئ اليتجزاي جـامـعـه      .   خورد

وجـود يـک ارتـش         .   سرمايه داري اسـت   
بيکاران شرط الزم ادامه کار سـيـسـتـم            
استثمارگرانه سرمايه داري است که در       
آن توده هاي ميليوني توليد کننده بايـد        
بي چيز باشند و تنـهـا بـتـوانـنـد از راه               
فروش نيـروي کـار خـود امـرا مـعـاش                

وجود ارتش بيکـاران الزم اسـت        .   کنند
تا سطح معيشـت کـارگـران بـا چـمـاق                 

. بيکاري به حداقل ممکن کاهـش يـابـد        
بيکاري بطـور دائـمـي تـوسـط تـولـيـد                  
سرمايه داري ايـجـاد مـي شـود و از                   
همين رو راه مقابله با آن هـم نـه اعـالم           
جنگ با کارگر خارجـي بـلـکـه جـنـگ               
طبقاتي کارگر با نظم و نظـام سـرمـايـه             

بـراي  .   داري و دولـت مـدافـع آن اسـت              
کارگراني که در جامعه سـرمـايـه داري           
تحت موقعيت ناامن اجـتـمـاعـي قـرار            

 چه زاده افغانستان و چه ايـران و           ،دارند
 چاره مقابله بـا  ،يا هر جاي ديگر باشند    

بيکاري اين است که مثـل يـک طـبـقـه               
 قدرت سياسي را بـدسـت        ،متحد شوند 

بگيرند و بساط مالکيت خصوصـي را         
در جـامــعـه مـورد نـظــر             .   بـر چـيـنــنـد      

کارگران سـوسـيـالـيـسـت نـه فـقـط از                    
بيکاري خبري نيست بلکه از هيچ نـوع      
ستم و محروميت اجتماعي ديـگـر هـم         

هر فرد صرفا بـه اعـتـبـار     .   خبري نيست 
شهروند بودن و سهيـم بـودن در تـالش            

 از تـمـامـي رفـاه و            ،اجتماعي مشترک 
آسايش و امکاناتي که جامعه قادر بـه          
فراهم کردن آن است بـرخـوردار خـواهـد            

 . بود
در اين ادعاي رژيـم کـه گـويـا بـا                  

کارگران و مـهـاجـريـن        "   بيرون انداختن " 
افغاني امکان ايجاد شغل جديد وجـود       

 بگذاريد باز هم قدري بيشتـر خـم     ،دارد
قبل از هر چيز بايد بگوئيـم  کـه     .   شويم

کارگران و مهاجريـن افـغـانـي در طـول              
سالهاي اقامتشان در ايران در مشاغـل        

کـه در واقـع جـزو             -خاص و محدودي  
سخت ترين و ناامن ترين و پايين تـريـن    

 مشغـول بـکـار       ،کارها بشمار مي آيند   
رشته هاي کاري نـظـيـر کـوره          .   بوده اند 

 ، شـيـشـه گـري         ، دامپروري،پزخانه ها 
 تخليه بار و بارگـيـري       ،امور ساختماني 

 دبــاغــي    ، مــعــادن   ،در بــنــادر کشــور      
کــارگــاهــهــاي ذوب        ،مــرغــداري ،هــا

 ، راه سـازي و کـانـال کشـي             ،پالستيک
کوره هاي گچ ريزي و آهک پـزي و چـرم           

اين کارگران نه فقط محکوم بـه    .   سازي
 ،انجام کارهاي پايين و شـاق بـوده انـد           

بلکه از نظر وضـعـيـت دسـتـمـزدهـا و                  
ديگر شرايط کاري نـيـز در مـوقـعـيـت               
نابرابري در مقايسه با سـايـر کـارگـران             

کـار روزمـزد بـا          .   ايران قرار داشته انـد     
دستمزدهاي بسيار ناچيز و خـطـر هـر              

ســئــوال ايــنــجــاســت چــرا       !   روزه اخــراج  
کساني که براي بدست آوردن يـک لـقـمـه          
نان از صبح تا شب عرق ريخـتـه و هـر               
تحقير و بي حقوقي را تـحـمـيـل کـرده              

 اينچنين تقصيـر کـار جـلـوه داده               ،اند
مي شوند؟ اينها جاي شغلي چه کسـي          
را اشغال کرده اند؟ در مـمـلـکـتـي کـه               

 کـارگـر     ، تحصـيـل کـرده اش         ،جوانش
مهار و مهندسش با بيکاري دسـتـه و             

 قـرار اسـت بـا           ،پنجه نـرم مـي کـنـنـد        
اخراج کارگر افغاني چه شـغـلـي ايـجـاد           
شود؟ حقيقتا چه تعداد حاضر هسـتـنـد        
با اين شرايط برده وار و بـي حـقـوقـي                

 کار کارگـر افـغـانـي را انـجـام                 ،مطلق
دهند؟ نكته مهتر اينست كه حتي اگـر         
به فرض با اخـراج كـارگـرانـي كـه زاده                 
افغانستان هستند تعدادي كارگر ديگـر      
به كار گرفته شوند، آيا كارگران و مـردم    
ســود بــرده انــد؟ در هــمــيــن كشــور                   
حكومت و كارفـرمـايـان بـارهـا تـالش              
كرده اند بين كارگران بومي يك شهـر و          
كارگراني كه از شهـرهـاي ديـگـر ايـران             
آمده اند اختالف ايجاد كنند و تفصـيـر         
بيكاري در اين يا آن شهر را بـه گـردن                

ايـن  .   بـيـنـدازنـد    "   غـيـربـومـي    " كارگران   
دستـه بـنـدي انسـان          .   رشته انتها ندارد  

ها و ارزش گـذاري و حـق و حـقـوق                       
تعيين كردن براي انسـانـهـا بـر اسـاس                

ضــد .   زادگــاهشــان، فــاشــيــســم اســت         
ايـن اوال    .  ارتجاعي است. انساني است 

يعني تفرقه در صفوف كارگران و ثانـيـا       
يعني سـوئ اسـتـفـاده فـاشـيـسـتـي از                   

. فضاي بيكاري و نا امنـي در جـامـعـه        
جامعه اي كه در آن تعرض به كـارگـران        
يــا هــر بــخــش از مــردم بــه دلــيــل                      
زادگاهشان مجاز شمرده شود، درها را       
به روي هرگونه تعرض و جـنـايـت ضـد            

كـارگـري كـه      .   انساني بازگذاشته اسـت    
در ايران كار و زندگـي مـيـكـنـد نـبـايـد               

هيچ حق و حـقـوقـي كـمـتـر از ديـگـر                     
ــاشــد             ــه ب ــران داشــت ــارگ ــارگــران  .   ك ك

افغانستاني هـم طـبـقـه اي هـاي مـا                    
هستند و دقيقا بايـد از هـمـيـن مـنـظـر           

بايـد جـلـوي      .   قاطعانه از آنها دفاع كرد    
تبليغات فاشـيـسـتـي عـلـيـه كـارگـران                
افغانستاني و هر بخش از پـنـاهـنـدگـان           
را گرفت و كراهت و ضد انسانـي بـودن           
 . و ارتجاعي بودن آنرا به همه نشان داد

عامل بيكـاري هـيـچ بـخـشـي از                
اگر قـرار اسـت کسـي      .   كارگران نيستند 

بعنوان مسبب بيكاري و فقـر كـارگـران        
و مردم در کنج ديوار قرار داده شـود و           
زير ضرب قرار بگيرد نه کارگر افـغـانـي     
بلکه آن سرمايه دار زالو صـفـتـي اسـت         
که احتياج و نيازمندي کارگر افـغـانـي           
را مي بيند و مزورانه مـي خـواهـد از               
شرايط استيصال و درماندگي او بـراي        
زنــده مــانــدن، در جــهــت شــکــســتــن               

اگر قرار اسـت    !   دستمزدها استفاده کند  
کسي مقصـر مـعـرفـي شـود و مـورد                  

 دولت جـمـهـوري      ،بازخواست قرار گيرد  
اسالمي است کـه بـاعـث و بـانـي ايـن                 
شراط غير قابل تحمل با پايـيـن تـريـن             
اســتــانــداردهــاي زنــدگــي بــراي هــمــه            
کارگران کشور چـه بـومـي و چـه غـيـر                  

اگر قرار است کسي مـورد    !  بومي است 
حمله قرار گيرد اين حکومت اسـالمـي        
ســرمــايــه داران اســت کــه تــبــعــض و               
راسيسم رسمي را در بازار کـار بـرقـرار             

کارگري کـه  .   کرده و از آن دفاع مي کند   
نان زحمت خودش را مي خورد چگـونـه          
مي تواند عامل بدبـخـتـي و بـيـکـاري               
کسي باشد؟ کـيـسـت کـه نـفـهـمـد کـه                   
کارگر افغانـي در ايـن کشـور اگـر بـه                   
دستمزد کمتري هم رضايـت مـي دهـد            
از سر مـحـرومـيـت و بـي حـقـوقـي و                     
ناچاري است و نه از سـر خصـومـت بـا               
کارگر ايراتي که تنها هـم سـفـره و هـم              
سرنوشت او در مـيـان ايـنـهـمـه مـردم                  

 . است
راستش در همه جاي دنيا سـرمـايـه     
داري رسم بر اين است کـه افـراد غـيـر                 
بومي و به اصطالح خارجـيـان بـعـنـوان            
عامل بيکاري و بزهکـاري و جـنـايـت             

. مورد حمالت راسيستي قرار بـگـيـرنـد        
از اين نظر جمهوري اسالمي مسـتـثـنـا          

ويژگي جمـهـوري اسـالمـي در           .   نيست
اين است که اين برخـورد راسـيـسـتـي و           
تبعيض آميز بطور سيستمـاتـيـکـي در          

 حقوقي و اجتمـاعـي     ،همه وجوه قانوني  
از سوي دولت در جامـعـه اعـمـال مـي               

تنها يک قلـم از اظـهـارات نـظـيـر         .   شود
رئيس اداره اشتغال اتباع خارجي کافـي       
بـود کـه در کشــورهــاي اروپــايـي کــه                 
کارگران حق و حقوقي را بـه سـيـسـتـم                

 بـاعـث     ،سرمايه داري تحميل کرده اند    
يک اسکاندال سياسي شود و احـتـمـاال           
زير فشار مردم به خلع مسـئـولـيـت وي        

. اما در ايران چنين نـيـسـت        .   بيانجامد
راسيست و فاشيسم دولتي در بـرخـورد          
به کارگران و مهاجرين افغـانـي ظـاهـرا          

از .   در ميان مردم هم طـرفـدارانـي دارد       
جـملــه هـمــيــن بـاعــث مـي شــود کــه                  
جــنــبــشــي در دفــاع از کــارگــران و                   
مهاجرين افغاني در مقابل تـهـاجـمـات          

متاسفانـه تـعـصـبـات        . رژيم براه نيافتد 
کور ناسيوناليستي چنان باليي بـر سـر         
بعضي از ما آورده اسـت کـه شـبـاهـت               
خود با خواهران و برداران افغانـي خـود           

 به ظلم و تبـعـيـضـي کـه بـر               ،را نبينيم 
آنها اعمال مي شود چشم فرو بنـديـم و             
بعضا در دشمـنـي و خصـومـت ورزي               
عليه افغانهـا بـا کـارفـرمـا  و دولـت                    

. بايد براي اين فکري کـرد    .   همنوا شويم 
اگر ياد نگيريم که مقابلـه بـا تـفـرقـه و                
دودستگي در صفوف کـارگـران از نـان            

 ،شب هم براي کارگـر واجـب تـر اسـت              
آنگاه چه انتظاري مي شود داشـت کـه             
کسي در مقابل تهاجمات فـاشـيـسـتـي          
حکومت بر عليه افغانها و تـبـلـيـغـات             
مسموم کننده بر عليه آن بايستـد و قـد        
علم کند؟ اگر که ياد نگيريم که مبـارزه      
بر عليه تبعيض و ظـلـم مضـاعـف در              
صفوف خود و در جامعـه را امـر خـود          
بدانيم چـگـونـه مـمـکـن اسـت از حـق                    
شهروندي و برابر کارگر افغاني بـه دفـاع    
برخيزيم؟ اگر به خاطر نياوريم که چقـدر        
کارگر افغاني مثل کارگر بومي با کـار        
جانکاه خود باعث سود و ثروت در ايـن         
جامعه شده اند و حتي از يـکـهـزارم آن             
هم نصيبي نبرده انـد جـز بـدبـخـتـي و                  

 چگونه مي توانيم در مـقـابـل            ،فالکت
تـهـاجـمـات دولـت بــه آنـهـا تـو دهــن                     
سرمايه دار و حکومت اسالمي بـزنـيـم         
و بر هم سرنوشتي طبقاتي خود تـاکـيـد           
کنيم و پرچم همبستگي انسانـي را در           

 آن جامعه به اهتزاز در آوريم؟    
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بسرعت پيـام هـاي هـمـبـسـتـگـي               
در بيـش از سـي کشـور         . گسترش يافت 

جهان اعـتـراضـات وسـيـعـي سـازمـان                
تمام توجه جـهـانـيـان از طـريـق              .   يافت

رســانــه هــا و اقــدامــات احــزاب،                     
سازمانها، تشکل ها و شخصيت هـاي     
مدافع حقـوق کـارگـران و انسـانـهـا بـه                 

.  بيحقوقي کارگران در ايـران جـلـب شـد           
اين اقدام بين الـمـلـلـي در عـيـن حـال                   
حضور نيروي عظيم انترناسيوناليستـي       
طبقه کارگر را در اذهان عـمـومـي يـاد             

جمهوري اسالمي يکبـاره خـود   .   آور شد 
را در ميان انبوه عظيمي از اعتراضات        

سيـل طـومـارهـا و نـامـه              . جهاني ديد 
هــاي اعــتــراضــي بســوي مســئــولــيــن          

سفارتخـانـه هـاي      .  حكومت سرازير شد 
رژيم تحت شديد ترين فشارهاي جهانـي   

تـظـاهـرات  ايـنـروز تـا              .   قرار گرفـتـنـد    

همينجا در سطح وسيعي بربريت اسـالم    
. سياسي حاکم در ايران را بي افـق کـرد           

پرچم عدالت خـواهـي و مسـتـضـعـف                
امـا ايـن     .     پناهي او را بـزيـر کشـيـد              

اعتراضات منحصر به خارج از کشـور         
در ايران نيز جنـب و جـوشـي در           .  نبود

ميان فعالين کارگـري و تـمـام مـراکـز                
کارگري و شهر هـا و مـحـالت شـکـل                 

نيروي سومي عمال پا به عرصه    .   گرفت
اشکال اعتراضات در   .   سياست گذاشت 

ايران با توجه به شديدترين جو پليسي و       
نظامي و سرکوب عنان گسيخته بستـه       

در کـامـيـاران      .   به شرايط متـنـوع بـود       
در . کارگران دست به راهپـيـمـائـي زدنـد        

تهران به فراخوان سنديکاي واحد مـنـزل    
منصور اسانلو به سمبل همبستگي بـا        

در .   کارگران فعال زندانـي تـبـديـل شـد            
اطــراف تــهــران فــعــالــيــن کــارگــري و              

دانشجويان و مردم آزاديخواه گـرد هـم           
آمدند و خواهان آزادي فعالين کـارگـري        

پــيــا م هــاي        .   و دانشــجــوئــي شــدنــد       
 وITUC همبستگي جهاني خطاب به   

ITF            و سازمان جهانـي کـار و کـمـيـتـه
همبستگي حزب کمونيست کارگري از    
ســوي بــخــشــهــائــي از کــارگــران در                 
محکوميـت زنـدان و تـعـقـيـب و آزار                  
فعالين کارگري و همچنين محکوميت    
احکام جنايتکارانه شالق و زندان بـراي        

 تن از اعضاي اتـحـاديـه سـراسـري             ١١
کارگران اخراجي و بيـکـار در سـنـنـدج               

جمهوري اسالمي اما از سر     .   صادر شد 
استيصال واکنش هاي ديـوانـه واري از         

رهبران سنديکـاي واحـد     .خود نشان داد 
منزل اسانلو را و حتـي  . را دستگير کرد 

خيابانها و کوچه هاي اطراف را تـوسـط       
لباس شخصي ها و نـيـروي انـتـظـامـي            

سفارتخانه هايش از گـرفـتـن          . قرق کرد 
نامه و قطعنامه هاي اعتراضي سر بـاز     
زدنـد و از هـراسـشـان جـرئـت نـکـردنـد                  

امروز هيچ رژيمي تا ايـن      .   بيرون بيايند 
حد مورد اعتراض و تنفر جهانـي قـرار           

رژيم اسالمي با فاشيـسـم   .  نگرفته است 
هيتلري و موسليني  و رژيـم آپـارتـايـد             
افريقـاي جـنـوبـي تـداعـي و مـقـايسـه                  

کارآمدي و ضـرورت جـبـهـه            .   ميشود
سوم بيش از پيش بـه جـلـوي صـحـنـه                  
سياسي جهان گرفتار در دام دو قـطـب            

دولت هاي غـربـي کـه      .   تروريستي  آمد  
خود اسالم سياسي را پـر و بـال دادنـد                
زير فشار اين اعـتـراضـات نـاگـزيـر بـه                

بـراي  .   نشان دادن عکس العـمـل شـدنـد       
برائت از رژيم توحش و بربريت اسالمي       

. دارند از همديگـر سـبـقـت مـيـگـيـرنـد              
بويژه شخصيت ها و احـزاب سـيـاسـي             
اپوزيسون براي مـوفـقـيـت  و مـجـاب                
کردن کارگران و مردم آزاديخـواه بـجـان           
آمده از حاکميت سرمايه  ژسـت ضـد              

جــمــهــوري  .   رژيــم اســالمــي بــگــيــرنــد        
اسالمي اعدام و سنگـسـار و زنـدان و               
شالق و زن و کودک ستيز بايد سرنـگـون        

عـرصـه   .   اين تازه آغاز کـار اسـت    .   شود
. وسيعي در برابر ما گشوده شـده اسـت          

بايد در مقياس وسيعي طبقه کارگـر و          
 . انسانهاي آزاديخواه بميدان بيايند

 اوت يک پيام مـهـم    ٩ فوريه و    ١٥ 
سياسي  را در اردوي سرمايـه و غـرب              
کــه پــايــان تــاريــخ و کــمــونــيــســم و                   
آزاديخواهي را اعالم کرده بود، گوشـزد        

انــتــرنــاســيــونــال اســت نــجــات          .   " کــرد
و اين کار کمونيسم کـارکـري     " .   انسانها
ــار               .   اســت ــراي ک ــانــي ب عــرصــه جــه

کمونيستي کارگـري در مـيـان طـبـقـه                
حـرکــت بســوي     . کـارگــر حـيــاتـي اســت        

زمينه هاي شکل دادن به ظهور احـزاب      
روز هـمـبـسـتـگـي         .   کمونيست کارگري 

محمـود  ( بين المللي با کارگران زنداني      
در تـاريـخ     )   صالحي و منصور اسـانـلـو      

امـا ايـن تـازه آغـاز کـار                . ماندگار شد 
              . آغاز اعتراض از نـوعـي ديـگـر         . است
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آقا، خانه کارگـر چـکـاره بـوده کـه           "
نــگــذارد تشــکــيــالت ديــگــري شــکــل          

کســي کــه ايــن چــنــيــن بــا               "   بــگــيــرد 
خواهـر سـرکـار      " عصبانيت سخن گفته    

اســت، از   "   خــانــم ســهــيــال جــلــودارزاده      
سردمداران تشـکـيـالت ضـد کـارگـري             

کــه در مصــاحــبــه بــا         "   خــانــه کــارگــر   " 
 مـرداد    18روزنامه اعتماد پنج شنبه   

و در جايي ديگـر کـه      .   بيان داشته است  
خبرنگار ميپرسد که  خانه کارگر متهم      
شده بود که به اعضاي سنديـکـا حـملـه             
کرده ايا اين اتهام درست بوده يا خـيـر؟       

بـراي ايـنـکـه       : " اينگونه جواب ميدهـد     
براي مـا حـفـظ حـقـوق قـانـونـي مـان                     

در تظاهراتـي کـه بـه      .   ممکن بوده است 
مناسبت روز کارگر داشتيم تعهـد کـرده      
بوديم که در يک چـهـارچـوب مشـخـص             
حرکت کنـيـم لـذا آقـايـانـي کـه قصـد                     
حرکات تندتر را دارنـد بـهـتـر اسـت در             

  (!!)".تجمعات خودشان تندروي کنند
بعد از خـرداد       "   خانه کارگر " سابقه  

 که با کشتار و فراري دادن فعاليـن  60
کارگري چپ به دست دارودسـتـه حـزب           

يکي .   اهللا افتاد اظهر من الشمس است    
از اصلـي تـريـن وظـايـف اصـلـي اش،                  
هـمــيــن جــلــوگــيــري از شــکــل گــيــري             

ايـن  .   بـوده "   تشکيالت کارگـري ديـگـر     " 
تشکيـالت حـتـي از نـوع تشـکـيـالت                 

هـم نـبـوده      "   تشکيـالت زرد   "   موسم به   
بــلــکــه ارگــان ســرکــوب و جــاســوســي             
کارگران بـوده، يـک تشـکـيـالت سـيـاه                
سرمايه داري در جهت خـامـوش کـردن           

آخـريـن   .   کارگران براي کـار ارزان اسـت         
دستاوردشان حمله به رهبران سنديکـا و    

و سـهــيــال    .   بـريــدن زبـان اســانـلــو بــود           
جلودارزاده در عين در رفتـن از جـواب         
يک سوال مستقيم به حـقـيـقـتـي اشـاره              

براي اينکـه حـفـظ      :"   ميکند و ميگويد 
. " حقوق قانوني ما ممـکـن بـوده اسـت           

حفظ حقوق اين تشکيالت همانا حـملـه    
به فعالين کارگري است و نمونه آخـريـن          
شان را هـم مـثـل هـمـيـشـه در پـنـاه                         

سـهـيـال    .   انجام دادنـد   "   ماموران قانون" 
جلودارزاده تعريـفـي کـه از  نـمـايـنـده                   
کارگر ميدهد جالب توجه اسـت و بـيـان        
حقيقتـي ديـگـر اسـت کـه ايـن گـونـه                     
تشکيالتها بـراي چـي هسـتـنـد و چـه                  

نـمـايـنـده     :   ميکننـد ايشـان مـي گـويـد           
و .   کارگر بايد سوپاپ اطمـيـنـان بـاشـد           

ايـن نـقـش را ايـفـا             )   خانه کارگـر ( ما  
ميکنيم  ولي کسي توجه نميکند ، او        

از مـرحلـه سـوت         :   حتي اذعان ميکند  
و هـر لـحـظـه          .   زدن هم گـذشـتـه اسـت          

  !ممکن است ديگ بترکد
سرکار خانم جلـودارزاده هـمـه ايـن            
مشخصات را ميدهد تا دولت احـمـدي        
نژاد را متوجه اين نكتـه کـنـد كـه ايـن                
گونه کـه نسـبـت بـه ايـن تشـکـيـالت                    

بي توجـهـي نشـان      )   يعني خانه كارگر  ( 
ميدهد خطر عظيم تر را متـوجـه هـمـه             

اما چـرا دولـت احـمـدي            .   نظام ميکند 
بـي  "   نژاد نسبت بـه ايـن تشـکـيـالت                 

ميکند تا آنجا کـه حـتـي سـهـم        "   مهري
آنها را از دستمزد کارگر را که بن هـاي            

و (   خواربار بوده از دست شان گـرفـتـه             
اين يکـي از گلـه هـاي اصـلـي خـانـم                      

و به سوت خطر شـان    )   جلودارزاده است 
 توجه نشان نميدهد؟

واقعيت اين است ايـن تشـکـيـالت        
دست به هر جنايتي زد که جلو آنچيـزي        

. را بگيرد که هم اکنـون اتـفـاق افـتـاده              
حتي بنا به گفته سهيال جـلـودارزاده بـه       

بـخـشـي از      " سنديکا کمک کرده اند که       
تحقق يابد و آنها نيز بـه     "   مطالبات آنها 

کـردنـد،   "   خيلي هـمـکـاري     "گفته ايشان  
اما چه وقتي به دفتر سـنـديـکـا حـملـه                
کردند؟ وقتي كه در خفا، حاال نگـويـيـم        
مــعــاملــه، گــفــتــگــو کــردنــد بــاز هــم              
نتواستند جلو حرکت جنبش کارگري را      

سرکـار خـانـم جـلـودارزاده در             .   بگيرند
همين مصـاحـبـه مـعـتـرف اسـت کـه                   
کــارگــران بــه آنــهــا اعــتــمــاد نــدارنــد،             

تشکيالتي که قـرار بـود بـه قـول امـام                
انفـجـار در مـيـان          " راحلشان جلو وقوع    

را بگيرد به بن بسـت خـورده،         "   کارگران
کارايي خود را از دست داده و بـه ضـد              

در هر کـارخـانـه       .   خود تبديل شده است   
اي که اين ارگان سرکوب و جـاسـوسـي           
دولت تشکيالتي دارد،اوليـن خـواسـتـه         
کارگران انحـالل و بـرچـيـده شـدن ايـن                  

و اين خواستـه عـمـال        .   تشکيالت است 
يعني اينكه دسـت دولـت بـايـد از سـر               

ايـن  .   کارخانه ها و كارگران کوتاه شـود        
ارگان خاصيتش را از دسـت داده چـون            
کارگران در ايران نه تنهـا دولـت بـلـكـه              

را كـه خـود ارگـانـي در                (ILO) حتي
خدمت دولتهـاي سـرمـايـه داري اسـت             
دور زدند و مستقيما بـا سـازمـانـهـاي              
جهاني کارگـري تـمـاس مـيـگـيـرنـد و                 

 اوت را      9 فوريه و   15روزهاي مثل   
ايــن ارگــان نــاتــوان و         .   مــي آفــريــيــنــد   

درمانده شده است، مراسم ميگذارد که       
روز کارگر را لجن مالي کـنـد کـارگـران         
از فرصت استفاده کرده و مراسم آنها را        
به يـک مـتـيـنـگ اعـتـراضـي تـبـديـل                     
ميکنند و شعارهاي مطرح مـيـکـنـنـد         
کــه عــمــال بــيــان خــواســت جــامــعــه                

 .سوسياليستي است
اين تشکيالت در طـول تـمـام ايـن            
سالها که بدست حزب اهللا افتـاده تـمـام            
توان ظرفيت ضد کارگـري خـود را بـه               

نمايش گذاشته اسـت امـا مـتـاسـفـانـه               
هنوز مشاهده ميشود که کساني هنـوز   
از اين تشکيالت به نام تشکل کارگـري        

در هــمــيــن مصــاحــبــه       .   نــام مــيــبــرنــد   
: " خبرنگار روزنامه از ايشان مـيـپـرسـد       

ــراي آزادي اعضــاي                   ــالــشــي هــم ب ت
سـنـديـکـاي شـرکـت         (   بازداشـت شـده        

جـواب  "   اين تشـکـل کـرده ايـد؟         )   واحد
جديدا نه، البته آنـهـا هـم         : "   سرکار خانم 

قدري تندروي مـيـکـنـنـد و گـاهـي از                  
حتـي  .   چهارچوب قوانين خارج ميشوند  

اگر از حق قانوني محروم شوند باز بايد         
تـمـام   . "   پيگيري آن از طريق قانون باشد     

هم و غم ايشان بردن کـارگـران و بـويـژه            
فعالين آنها به مسلخ قوانيـن اسـالمـي         

اينها خود بارها به عنوان مجري    .   است
همين قوانين به تشکـالت و فـعـالـيـن               

  .حمله کرده اندکارگري 
به هـمـيـن دلـيـل بـه عـنـوان يـک                      
خواست برحق کارگران بايد اين مطالبـه     
کارگران بيشتر از گذشته برجسته شـود     
که اين تشکيالت ضـد کـارگـري بـايـد              
سريعا منحل شـود و بسـاط شـان از                 

ايـن ارگـان     .   کارخانه هـا بـرچـيـده شـود         
بخشي از دستگـاه جـهـنـمـي سـرکـوب               

اين روزهـا کـه     .   جمهوري اسالمي است 
ارگان خبرگزاري اش تعطيل شده مرثيه      
سرايي ميکند کـه ديـگـر هـيـچ کـس                  

 

  اوت و تشکيالت سياه سرمايه داران٩
 از ايران  ياشار سهندي

١٤صفحه   
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 :مقدمه " 
ايالت يـوتـا، در غـرب مـيـانـه                 
آمريکا، با حدود سه مليون جمعيت،     
اينروزها ، در مرکز اخبار قرار گرفتـه   

بـار ديـگـر، تـعـدادي کـارگـر                .   است
معدن چي، در عمق معدن گير افتاده    

 روز پيش بود که ماجرا شروع 5.   اند
 متر زيـر زمـيـن،         500حدود .   شد

 کارگر 6سقف معدن ، پشت سر اين     
 .خراب شد

  :اسامي آنها اعالم شد
کري آلرد، مانوئل سانـچـز، لـوئـيـس           
هرناندز، دان اريکسـون  و بـرانـدون              

  فيليپس
چشـمـان گـريـان صـدهــا عضــو              
خانواده و دوسـت و آشـنـا و هـزاران               
انسان از طريق اخبار تلويـزيـونـهـائـي        
که اين حادثه نيز برايشان به هر حـال       
يک فرصت بود که به کـاسـبـي خـود              
رونق دهند، بدنبال سوالي مـي گـردد        
که خيلي ها در آمـريـکـا، در مـيـان               
صاحبان سرمايه نمي خواهند، فـاش      

 !شود
شبکه آسوشيتد پرس بـه سـرعـت     

" علـت ريـزش مـعـدن         " اعالم کرد که   
 ريشتـري بـوده کـه در            4زمين لرزه   

! همان زمان، نزديک مـعـدن رخ داده          
قــرار بــود مــثــل هــر حــادثــه کــار                 
ديگر،تقصير را يـا بـه گـردن خـدا و                

سـهـل   " طبيعت بيندازند يا بـه گـردن         
  "!انگاري کارگران

  !خيلي زود گندش در آمد
بنابـه نـظـر کـارشـنـاسـي والـتـر               "

آرابــاس، رئــيــس زلــزــلــه شــنــاســي            
دانشگاه يوتا، شدت ايـن لـرزه هـا،              
طوري است که بر عکس و احـتـمـاال         
لرزش زمين ، ناشي از ريـزش مـعـدن     

 ."بوده و نه علت آن
چند ساعت بعد، مشـخـص شـد          
که اين معدن که صاحبش، کـمـپـانـي       
خصوصي انرژي يوتا مي بـاشـد، از           

، بابت نـقـض قـوانـيـن        2004سال  
 بار اخطـار دولـتـي      325حفاظتي ، 

 116قرار گرفته که در اين مـيـان،        
 !بار آن، ايرادها ، جدي ، تلقي شده

اربابان سرمـايـه ، نـتـوانسـتـنـد               
بـحـثـهـا     ! قضيه را ماست مالي کنند 

دارد به يک جنگ اجتماعـي کشـيـده       
صاحب مـعـدن، فـعـالـيـن          .   مي شود 

اتحاديه سراسري معدن آمـريـکـا را            
دارنـد، از ايـن        :   " متهم مي کنـد کـه     

حادثه، براي افزايش فشـار سـيـاسـي           
 " استفاده مي کنند

دوباره ، بحث فرار کـمـپـانـيـهـاي           
صاحـب مـعـدن از اجـراي قـوانـيـن                  

، 2006مصوب حفاظتي در سال     
دارد تبديل به يک بـحـث اجـتـمـاعـي          

 .مي شود
اين در حالي است که تالش براي       

 کارگر، هنوز در  6بيرون کشيدن اين    
همه اميدوارند، اينها را .   جريان است 

  .از زير زمين زنده بيرون بکشند
کمي در مورد سابقه جنبش 

سوانح معدن در "اتحاديه اي و  
  "آمريکا

در آمريکـا ، در حـال حـاضـر،                
حدود نيم مليـون کـارگـر در بـخـش                

، %   42معدن اشتغال دارند که حدو  
 عضـو اتـحـاديـه سـراسـري               از آنهـا،  

ايـن  .   مي باشند)     1( کارگران معدن 
اتحاديه چند دهه گذشـتـه، بـيـش از             
نيمـي از اعضـاء خـود را از دسـت                 

، سنديکاليزم محـدود نـگـر و           .   داده
عدم تحرک در زمينه اجتماعي کـردن    
ــواســتــهــاي کــارگــران و رشــد                    خ
اتوماسيون از علل مهم نـزول قـدرت       

 .اين اتحاديه مي باشد
اتحاديه سراسري کارگران معدن،    
در حال حاضـر، نـفـوذ بـيـشـتـري در                
اياالت غربي آمريکـا و بـخـصـوص            
ويرجينياي غربي، مهمتـريـن مـرکـز          
صنايع زغال سنگ آمريکا، دارا مي  

 .باشد
جالب توجه اسـت کـه بـدانـيـد،               
ايالت يوتا، از جلمه اياال تي است که      
بــطـــور ســـنـــتـــي، زيـــر قـــبـــضـــه               

ضد اتحـاديـه اداره     "  جمهوريخواهان" 
مي شود و جالبتر اينکه طـي چـنـد             
ماه اخير، اين واقعه ريـزش مـعـدن،            
دومين بار است که در معدني اتـفـاق    
مي افتد که تحت پـوشـش اتـحـاديـه             

 ! کارگري نيست
 سال که سوانح 30بعد از حدود    

معدن در آمـريـکـا، رو بـه کـاهـش                  
، بــطــور   2006داشـت، در ســال          

 کارگر، جان خـود      47بيسابقه اي ،    
را از دست دادند کـه مـتـعـاقـب آن،               
کنگره آمريـکـا زيـر فشـار جـنـبـش                 
کارگري، مجبور شد، قوانيـن سـخـت        
تري براي حفاظت از ايمني کار وضـع   

 .کند
، ده   2007از ابــتــداي ســال         

کارگر ديگر ، جان خود را در معـادن         
 .آمريکا از دست دادند

اتحاديه کارگران معـدن آمـريـکـا        
ــال          ، مــوفــق بــه           2007در س

 اعتصـاب بـزرگ در        3سازماندهي  
معادن پنسيلوانيا گرديد که موضوع    
اعتراض کارگران، افزايش حـقـوق و          

  .بهبود شرايط کار بود 
  :نکته جالب اينست که 

بنا به تحقيق سناي آمريـکـا در       "
، قوانيـن مـربـوط بـه       2007مارچ  

حفاظت معدن، از زمـان روي کـار              
آمدن جـرج بـوش، بـيـشـتـر تـوسـط                  
صاحبان معادن زير پا گذاشتـه شـده          

 ."است
اينجاست که ، رابـطـه افـزايـش             
سوانح کـار، بـا سـيـاسـتـهـاي ضـد                   
کارگري جرج بوش  و عـدم تشـکـل               
  !کارگران را مي توان مربوط دانست

 :خالصه کنيم
 متـري  500 کارگر معدن در 6

 روز است 5عمق زمين، در آمريکا،     
زنده ماندن آنها هم . که گير افتاده اند

مــعــلــوم نــيــســت و مــثــل دهــهــا                
همکارشان که طي چند سـالـه اخـيـر            
جانشـان را از دسـت داده انـد، از                   
نداشتـن تشـکـل، از عـدم رعـايـت                 
قوانين حفاظت کار توسط صـاحـبـان        
سرمايه و از دولتي که درنـده تـر از               
هميشه بجان زندگي مردم در داخل و   
خارج آمـريـکـا افـتـاده، دارنـد مـي                 
خورند، دارنـد زجـر مـي کشـنـد و                   
همسران و فرزندانشان بايد بلـرزنـد و          

 .خون گريه کنند
يعني عـدم اتـحـاد         "   سانحه کار "

. کارگران و نداشتن سازماندهي آنها      
 .نبايد اين وضع ادامه يابد

کارگران آمريکا، آن عده کـه آگـاه       
ترند، فرياد جـو هـيـل را بـيـاد مـي                  
آورند که قبل از اعدامش به همـه مـا        

 :توصيه کرد
 وقتت را با نالـه و شـيـون هـدر           "
 "سازماندهي کن ! نده 

ــي اســت،              ــده ــازمــان ــان س زم
سازماندهي در کـارخـانـه و      !   دوستان

محله و هر جا که انسـانـهـا دور هـم               
سـازمـانـدهـي بـدور        .   جمع مي شوند  

حزبتان تا بتوانيد اين دنياي وارونه را    
 !زير و رو کنيد

نبايد استخوانهاي ماديگر  زيـر        
  .اين نظام خورد شود
 زنده باد سازماندهي

 زنده باد حزب کمونيست کارگري
زنده باد مبارزه براي جامـعـه آزاد و            

  برابر و سوسياليستي
  :ضميمه

تاريخچه مختصر اتـحـاديـه       
 :سراسري معدن آمريکا

United Mine Workers 
of America (UMW or 
UMWA 

 
 در 1890اين اتحاديه در سال  

ايالت اوهايو پايه گـذاري شـد و از               
 تبديل به يک اتـحـاديـه    1933سال  

  موفق 1898در سال . سراسري شد 
 سـاعـت کـار در روز را               8شد حـق    

 حـق    1933در سـال    .   قانوني کند 
قرار داد جمعي کار را تثبيـت کـرد و       

، اولــيــن قــانــون       1969در ســال      
حفاظـت در مـحـيـط مـعـدن را بـه                   

در .   تصويب کنگره آمـريـکـا رسـانـد          
 سال ، اين اتحاديه توانست    70طي  

، فعاليتهاي زيادي در جهت بـهـبـود         
وضعيت کارگران انجام دهد و از همه  
ــه                     ــوه هــاي مــمــکــن از جــمل شــي
سازماندهي اعتصابات منـطـقـه اي         

ــرد          ــاده کــ ــفــ ــتــ ــات  .   اســ ــرايشــ گــ
ســنــديــکــالــيــســتــي غــالــب در ايــن          
اتحاديه، بمانند سـايـر جـنـبـشـهـاي              
اتحاديه اي در آمـريـکـا، بـه هـمـراه                
اتـومــاســيــون در پــروســه تــولــيــد و             

 آلودگيهاي رهبراني مثل
توني بويل که بـعـدا بـه عـنـوان               
دستور دهنده قتـل يـکـي ديـگـر از                
رهــبــران اتــحــاديــه اي بــنــام ژوزف             
يابلونسکـي مـحـکـوم شـد، بـاعـث               
گرديد که اين اتحاديـه نـيـرومـنـد از            

، عضـــو در ســـال              480000
   240000، به1948

 تـنـزل     1998عضو در سـال        
 .کند

 ميـالدي،ايـن   2000در اوايل سال  
از کـارگـران     %   42اتحاديـه تـنـهـا          
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آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به         
 : اين شرح است

 
 ٨  ماهواره هات برد

  مگاهرتز ١٢٣٠٣   فرکانس
 ٢٧٥٠٠  سيمبل ريت 
 ۴/۳    اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 :سايت کانال جديد

 tv.newchannel.www://http 
  :آدرس تماس

 com.yahoo@kanaljadid  
com.yahoo@anternasional.tv 

 :تلفن تماس
   ٠٠٤٤٧٩٠٤٤١٣٥٢٥و ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧

 

 
  .محمد جراحي کارگر تبريزي دستگير شد

به گزارش سايت کميته پيگيري محمد جراحي کارگر نقاش از فعالين کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کـارگـري                
 . توسط ماموران نيروي انتظامي تبريز در منزلش دستيگر شد16/5/1386در تبريز روز سه شنبه 

در مالقاتي كه بيـن نـمـايـنـدگـان        
هاي كارگـران حـمـل و نـقـل                اتحاديه

اســرائــيــل و فــلــســطــيــن بــدعــوت             
المللي كارگران حمل و      فدراسيون بين 

 در قـبـرس بـرگـزار شـد،           (ITF)نقل  
طرفين بـه تـوافـقـات مـهـمـي دسـت                

آنان توافـق كـردنـد كـه بـراي            .   يافتند
قراردادهاي دسته جمعي، مبارزه بـا        
تأخير در پرداخت دستمزدها، ناپديـد      

ها و واگذاريهاي  شدن اعضاء اتحاديه 
گسترش يابنده بسياري از كارهـا بـه          

شركتهاي زيـر مـجـمـوعـه ديـگـر و                 
بيكارسازي كـارگـران بـا هـمـديـگـر               

ايـن قـرارداد بـه         .   همكاري بـكـنـنـد      
 مـديـر   (Avi Edri)امضا اوي ادري  

مسئول اتحاديه كارگران حمل و نـقـل    
، نـاصـر     (Histadrut)هيستادروت  

يونس رئـيـس فـدراسـيـون عـمـومـي               
كارگران حمل  ونقل فلسطين و ديويد   

.  رسـيـد   ITFكوكرافت مدير مسئول    
آنها همچنين توافق كردند به مسائل       
رانندگان فلـسـطـيـنـي در مـرزهـا و                

بعـد  .   محلهاي تفتيش رسيدگي كنند  

مـا  :   از اتمام جلسه ناصر يونس گفـت   
بايد به اعضايمان نشـان دهـيـم كـه               
اينچنين ابتكارات مؤثر اسـت و مـن        
مــعــتــقــدم كــه هــمــكــاري طــرفــيــن            

توانند تغييرات بسيار مثبتـي در      مي
اوي .   زندگي كارگران بوجـود بـيـاورد        

ادري نيز گفته است كه ما در رابـطـه         
با اين همكاري بسيار جدي هستيم و       
معتـقـديـم بـا هـمـكـاري هـمـديـگـر                   
ميتوانـيـم بـاعـث تـغـيـيـرات جـدي                 

 .بشويم
 ٢٠٠٧ اوت ١١

اين .   معدن آمريکا را متحد مي کرد     
اتحاديه ، بخصوص در ويـرجـيـنـيـاي          
غربي و مـونـتـانـا و ايـاالت غـربـي                 

  .آمريکا هنوز قدرتمند است
 12، فقط 2006در دوم ژانويه     -

کارگر در ايالت ويرجـيـنـيـاي غـربـي             
جانشان را در معدني بنام  سـاگـو از        

در ايـن حـادثـه، عـدم            . دست دادنـد   
رعايت قوانين ايمني توسط کارفرما     
  .، عامل انفجار معدن، شناخته شد

، تـعـداد     2006در همين سـال         -
 نفر کارگر مـعـدن ، در ايـالـت              16

بر اثر انفـجـار   )  معدن داربي( کنتاکي
  گاز متان، جانشان را از دست دادند

   Rescuers Get Two-
Thirds of the Way to 
Trapped Utah Miners by 
Boring Through Rock 

 

 "...   اگر کارگران متحد بودند"

 

 هاي كارگران حمل و نقل اسرائيل و فلسطين توافق مهم بين اتحاديه
 داود رفاهي 

فدراسيون جهاني کارگران حمل و 
و کنفدراسيـون جـهـانـي       ) ITF(نقل  

در )   ITUC( اتحاديه هاي کـارگـري     
 18يک فراخوان همـبـسـتـگـي روز             

 را بـه عـنـوان روز              1386مرداد  
جهاني دفاع از مـنـصـور اسـالـو و                 

. محمود صالحي تعيين نـمـوده بـود         
 30اتحاديه هاي کارگـري بـيـش از          

ــوان                    ــراخ ــن ف ــهــان از اي کشــور ج
همبسـتـگـي بـه اشـکـال مـخـتـلـف                   
حمايت نمودند و خواستار آزادي ايـن        

 .دو فعال کارگري شدند
سنديکاي کارگران شرکـت واحـد       
در همين ارتباط و براي همبستگي و     
قدرداني و دلجويي از خـانـواده هـاي           
ايشان از هـمـکـاران و عـالقـمـنـدان                
دعوت به عمل آورد تا در يک عـمـل            
انسان دوستانه شرکـت نـمـوده، و بـه             
منزل آقاي منـصـور اسـالـومـراجـعـه             

ــد    ــن ــاي ــم ــه در             .   ن ــان ــف ــاس ــت ــي م ول
 مرداد از اول صبح 18روزپنجشنبه  

ماموران رسمي و لباس شخصـي در      
محل مستقر شده ،اطـراف مـنـزل و            

دوطــرف خــيــابــان گــلــبــرک روبــروي          
منزلشان راتحـت پـوشـش قـرار داده            
بودند و هـر شـخـصـي از آن مسـيـر                  
عبور مي کردرا زير نظرگرفـتـه و بـا             
نزديک شدن به منزل ، دسـتـگـيـر يـا            
مجبور به ترک آن محل مـي نـمـودنـد       

ابراهيم : که از اعضاي سنديکا آقايان
يعـقـوب     -سيد داوود رضوي   -مددي
-ابراهيم نـوروزي گـوهـري          -سليمي

همايون جابري و دونفراز شهروندان به      
نامهاي آقاي طاهر صادقي و خـانـم           
فاطمه حاجيلودسـتـگـيـر و در حـال              

 بـه    240حاضر در زندان اوين بند        
 .سر مي برند 

سنديکاي کارگران شرکـت واحـد       
اين دستگيرهـا را کـه طـبـق هـيـچ                  
قاعده و قانوني نيست محکـوم مـي          
نـمــايـد، و خــواهـان آزادي هــر چــه                 
سريعتراعضاي سنديـکـاي کـارگـران         
شـرکـت واحــد و دو نـفـر شــهـرونــد                   

 .دستگير شده مي باشد
سنديکاي  شرکت واحد 

 اتوبوسراني تهران و حومه 

 
دستگيري رئيس واعضاي هئيت مديره سنديکاي 
 کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 

 .را محکوم مي کنيم

پيرو درج اظهارات قاضي حـداد      
در رابطه با سنديکاي کارگران شرکت 
واحد اتوبوس راني تهـران و حـومـه و        
آقاي مـنـصـور اسـالـو در روزنـامـه                 

/ ۵/ ۲۲تــاريــخ    ( اعــتــمــاد مــلــي        
جوابيه سنديکا بـه    )   13صفحه  ۸۶

 :شرح زير اعالم مي گردد 
تا کنون از سوي هيچ مرجع        -١

رسمي و قضايي رايي مبني بـر غـيـر          
قانوني بودن سنديکا صادر نشـده و          

 ۲۶اين سنديکا با تـوجـه بـه اصـل                
 ۸۷قانون اساسي و مقاوله نامه هاي 

( سازمان بيـن الـمـلـلـي کـار              ۹۸و  
ILO   (         که جمهوري اسـالمـي ايـران

نيز عضو ايـن سـازمـان مـي بـاشـد               

 .تشکيل شده است 
با فرض اينکه آقـاي اسـالـو       - ۲

در هنگام پخش اعالميه دستگيـر و     
با عنايت بـه ايـنـکـه قـاضـي حـداد                 

اعالميه عـلـيـه    " مدعي شده است که    
مي با شد سنديکا براي اثبـات  "   نظام

نادرست بودن اين ادعا آمادگـي دارد   
تمامي اعالميه هاي صـادره را در            
اختيار حقوق دانان و افکار عمـومـي        

 .قرار دهد 
قاضي حداد اين گونه بـيـان     –  ۳

کرده اند که آقاي اسـالـو در هـنـگـام               
فضـا را  )   در هر سه نوبت(دستگيري  

بايد متذکر شـويـم   .   مسموم مي کند   
کـه مـامـوريـن امـنـيـتـي وقـتـي بـا                    

مــقــاومــت آقــاي اســالــو در بــرابــر              
بازداشت غير قانوني و ضد انساني و 
همراه با ضرب و شتم مـواجـهـه مـي             
شوند براي آنکـه تـوجـه مـردم جـلـب               
نشود با وقاحت تمـام وي را دزد و               

 .کاله بردار معرفي مي کنند 
حال بايد پرسيد چه کسي فضا را      

 مسموم مي کند ؟
ضمناً در بازداشـت اخـيـر آقـاي            
اسالو که در اتـوبـوس شـرکـت واحـد              
ومقابل منزل ايشـان انـجـام گـرفـتـه              
است هيچ گونه جرم مشهودي انـجـام        
نشده و مامورين از ارائـه هـر گـونـه               
حکم و يا کارت شناسايي خـودداري         

 . کرده اند 
 

 
 جوابيه سنديکاي  شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 

٧از صفحه   



 9 ٦٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

همين دليل  فضاي اين شهر و روحيه        
مردم آن  حالت اعـتـراضـي بـاالداشـتـه              
ومعروف به لنينگراد و مسـکـو شـده              

هــمــچــنــيــن وجــود مــايــه اي از             .   بــود
فرهنگ غربي توسط غربيها  بـلـحـاظ           
حضور درپااليشگاه تـاثـيـرات عـمـدتـا            
مثبت و پـيـشـرو خـود را بـا ايـجـاد                       

تفريحي و موسيـقـي       -کلوبهاي ورزشي 
. ،سينما وتـاتـر بـر شـهـر گـذارده بـود                  

 سينما و دههـا کـلـوپ و      25شهري با  
رستوران واماکن تفريـحـي و غـيـره از               

 و بويژه با ورود فضـاي     ١٢٩١سالهاي  
فرهنگي غرب و بعدهـا ايـجـاد       -فکري

پــااليشــگــاه و شــکــل گــيــري طــبــقــه              
کارگرصنعـتـي و بـه عـبـارتـي بـهـتـر                    
پرولترصـنـعـتـي تـا حـدودي تـوانسـت                
جنگ عليه سنت را شکل دهد و سنـت         

هر چـنـد آن مـنـاسـبـات              .   را عقب زند  
سرمايه داري شبه مدرن ميشود گـفـت        
سو سويي بود در تاريـکـي امـا تـاثـيـر                

وجود نويسندگاني درعـرصـه    .   گذار بود 
ادبيـات و عـلـوم انسـانـي و  فـعـاالن                     
سياسي بويژه کمونيسـتـهـا و کـارگـران             
کمونيست در ميان کارگران و احزاب و    
جريانات فعال سياسـي در ان بـرهـه از              

و تــاثــيــر انــقــالب       ( تــاريــخ ايــن شــهــر      
اکتبرروسيه بخصوص بـر روي کـارگـران     
و زحمتکشان وطيف جوان در ابادان را         
همچون ديگر مناطق جهان نـمـي تـوان           

. ملموس و عـيـنـي بـود         )  ناديده گرفت 
من منکر چنين روندي در کل جـامـعـه           

اضافه بر اينکه امکـانـات   . ايران نيستم 
مدرن شهري براي طـبـقـه مـرفـه بـراي                 
ثروتمندان ومرفهين بود و اينکه طبـقـه        
فقير شهري و کارگران زير فشـار نـظـام          
سرمايه داري له و لـورده مـيـشـد امـا                 
بحث ما از  تاثير نسبي مدرنيسم  بـر             

مردم  است  که بايستـي بـه ان اذعـان              
بهررو آنچـه مـيـخـواهـم بـگـويـم               .   نمود

اينست كه اين وضـعـيـت امـروز و در                
شرايط كنوني تغيير كرده است و همين    
بر وضعيت مبارزه و جنـبـش كـارگـران            

در .   هــم تــاثــيــرات جــدي خــودرا دارد           
بسياري از مناسـبـات و مـوضـوعـات             
ساختاري ابادان  امروز چه در زمـيـنـه             
تشـکـالت کـارگـري و چـه فـرهـنـگـي                    
متاسفانه به قهقـرا رفـتـه اسـت و مـن                
اثرات مـخـرب سـرکـوب ، جـمـهـوري                 
اسالمي و جنگ طوالني و فرساينده بر       
جنبش کارگري را نمي توانم در نگاهـي       
 . تحليلي به اين موضوع ناديده بگيرم

نگاه  کـارگـران  بـه پـديـده هـا و                      
زندگي به  لحاظ نوع توليـد و نـوع کـار        
نگاهي عيني قوي و تيز بينانه است و          
بر اساس روابـط تـولـيـد وروابـط کـار                  

منتها مساله اينست  .   شکل  مي گيرد   
كه کارگر نفت با توان رهبري فعال اگـر           
در حال حاضر و مـدتـهـاسـت کـه ايـن                  
پتانسيل قابل انتظـار را از خـود نشـان          
نداده، اگرغـم نـان دارد و اگـر هـراس                   
دارد که توسط رژيم  اخراج  بشـود ايـن        
را بايـد مشـكـل کـلـي تـمـام کـارگـران                   

کشور دانست اما نميتوان  ريشـه هـا و        
علل اينکه چـرا تـحـت فشـار شـرايـط                 
کنوني سکوت کرده و  يا حد اقل چـنـد      
سال است که اينگونـه نشـان مـي دهـد           
نمي توان اين واقعيـت راکـتـمـان و يـا                 

انــهـم کــارگــرانـي کــه در           .   انـکــار کـرد    
 نقش بسيار مهم و اسـاسـي       ٥٧انقالب  
اتفاقا اين سـوال هـمـيـشـه در             .   داشتند

ابادان  براي خيلي ها مطـرح اسـت کـه          
چرا در موضوعات و خواستهايي حتـي       
جدا از خـواسـتـهـاي کـارگـري و بـراي                   
آزادي، آن روحيه و پتانسيـل سـابـق در             

الـبـتــه   .   مـردم شــهـر ديــده نـمــي شــود             
بايستي بـه حـرکـت اعـتـراضـي مـردم                 
نسبت به وضعيت بد اب در تـيـر مـاه               

 اشاره کرد که طي ان چند نـفـر     ٧٩سال  
کشته شده و تـعـداد زيـادي دسـتـگـيـر                

و جنبش موسوم به اب شديدا از    .   شدند
پـس از ايـن        .   سوي رژيم سـرکـوب شـد       

ــه ان                    ــان حــرکــت و ســرکــوب وحشــي
ديگردرابادان يـک حـرکـت مـنـسـجـم و              

حال بماند که بحـث    .   متشکل ديده نشد  
ما از جنبش کارگري است و امر مـهـم      

اما واقعيتي است انکار ناپذير کـه    .  ما
محيط کـارگـري ابـادان هـمـيـشـه اثـر                  
کتمان ناپذير خـود را بـر شـهـر ابـادان                 

اينکه پـرسـيـده مـيـشـود          .     داشته است 
چرا امروزاينـگـونـه اسـت و مـوضـوع                
چيست مساله اي اسـت كـه بـايـد آنـرا                

  . توضيح داد
جنگ ايران و عراق و تاثير آن بر 

 فضاي كارگران نفت  
 

اجازه بدهيد بياييم اين جريان را بـه     
بـه  .   شکلي  ريشه اي تر بـررسـي کـنـيـم             

اعتقاد من علل و فاکتورهاي متعددي      
وجود دارد که شـرايـط را بـا گـذشـتـه                   
جنبش کارگري نفـت ابـادان مـتـفـاوت             

براي ايـن بـررسـي مـجـبـوريـم          .    ميکند
کمي به عقب برگرديم به شـکـل گـيـري             
پااليشگاه بطور مختصر نگاهي داشته     

 طــرح ســاخــت       ١٢٨٨ســال    .   بــاشــيــم
سـال  . پااليشگاه ابادان ريختـه مـيـشـود        

 با يک واحد تـقـطـيـرو ظـرفـيـت          ١٢٩١
 بشکه در روز شروع بـه تـولـيـد          ٢٥٠٠
با ايجاد واحـدهـاي بـعـدي بـه           .   ميکند

عنوان بزرگترين پااليشگاه جهان در ان      
زمان شناخته مـيـشـود قـبـل از اغـاز                 

 هـزار بشـکـه      ٦٠٠جنگ ايران و عراق     
 .در روز توليد داشت

بـا شــروع جــنــگ و بــمـبــارانــهــا،              
پــااليشــگــاه از مــدار تــولــيــد خــارج                

بخشي از کارگران بنا به اجبار   .   ميشود
و تهديد به اخراج و تحت نام تعـمـيـرات          
و نــگــهــداري مــلــزم بــه مــانــدن در                    

در طول جنگ نيـز     .   پااليشگاه ميشوند 
بخشي ديگر از کارگران تـحـت اجـبـار             
رژيم و اينکه پااليشـگـاه تـعـمـيـرات و               
نگهداري ميخواهد و  اينکه پااليشگاه      
در حال توليد است و بر اثر رفت و امـد          

 روز   ١٤ روز کـار و       ١٤طرح اقماري ( 
به پااليشگاه در طول سا ليـا  )   مرخصي

بـخـشـي از      .   ن جـنـگ قـربـانـي شـدنـد             
كـارگـران نـيـز کـه سـالـيـان مـتـمــادي                     
مهارت و تخصـص را از هـمـکـاران و               
کارشناسا ن خارجي در عرصه صنـعـت        
تجارب و تـکـنـيـک را بسـيـار خـوب                     
اموخته بودند، با کوله باري از تـجـارب         

مـبـارزاتـي  بـر اثـر               -شغلي و سياسي  
جنگ به پااليشگاههـاي مـخـتـلـف در            

و در مـبـارزات و          .   ايران منتقل شدند  
خواستهاي سيـاسـي کـارگـران پـيـشـرو              
شرکت نموده و حتـي عـده اي زنـدان و             
اخراج  و تعدادي اعدام شدند و بنده در          
دوران جـنـگ تـا حـدودي شـاهـد ايـن                   

با رفتن ايـن طـيـف از            .   ماجراها بودم 
کارگران به شهرهاي ديگر و برنگـشـتـن          

بخش زيادي از انان در واقـع تـاريـخـچـه          
اين بخش از کـارگـران پـااليشـگـاه در                

چرا کـه  غـيـر از              .   آبادان تمام ميشود 
برنگشته ها، عده اي بازنشسته شدند و       

. انچه برگشت حداقل ان بافت کلـي بـود      
بافت شهري ابادان تقريبا تغيير يـافـتـه           
بود و جدا از کارگران و خـانـواده شـان                
بخش قابل مالحظه اي از مردم نيز بـاز         
نـگـشـتـنــد وشـهـرنشــيـنـان جــديـد کــه                 
جمعيت کمي نبودند و بـخـش مـهـم و               
قابل شماري از اين مردم از بـخـشـهـاي         
روستايي بودند که بـه هـمـراه حـاشـيـه                

نشينها و زاغه نشينان شـهـري طـيـف             
وسيـعـي از تـهـيـدسـتـان را تشـکـيـل                     
ميدادند که به شـهـري ويـرانـه و فـاقـد               
شرايط کار و همراه بافقري مفـرط كـوچ       
كرده بودند و عمدتا به کـارهـاي پسـت            
وپايين دست مـيـزدنـد کـه فـقـط زنـده                 

و اينگونه شکل گيري شـهـر و         .   بمانند
فقري که به اين صورت در ميان بخشي       
از مردم شهر کامال هويدا بـود، سـالـهـا       
بعد خود را به شکل تـاسـف اور و بـي                 

انهم در شهري کـه  .   رحمانه اي نشان داد   
جمهوري اسالمي ميليونها دالر ازايـن        

و در .   شهر و پااليشگاه ان درامد داشت   
اين فقر مطلق وحشتناک چه انتظاري از    
مدنيت و فـرهـنـگ وانـديشـه خـواهـد                 

و اما در رابطه با پااليشگاه بـايـد   !   بود؟
بگويم سه بخش کارگري قبل از انقالب       
و اغـــاز جـــنـــگ در پـــااليشـــگـــاه                   

 ٢کارگـران رسـمـي        –  ١حضورداشتند  
ــيــمــانــي            – کــارگــران    -٣کــارگــران پ

 قراردادي 
همانطور کـه اشـاره نـمـودم بـخـش              
زيادي از گـروه اول بـا پـايـان جـنـگ                      
بازنشستـه شـدنـد و بـخـشـي درديـگـر                 
پااليشگاههاي ايران ماندند وبه ابـادان        

و عده اي هم در طـول دوران           .   نيامدند
. جنگ با عراق قرباني و کشـتـه شـدنـد          

بــخــش دوم و ســوم از کــارگــران                         
نيزوضعيتشان همينگونه بود که بخـش    

منتهي چون نـوع اسـتـخـدامشـان        .     اول
پيماني و قراردادي بود ناچارا بـايـد بـه            

و بـا تـوجـه بـه            .   ابادان باز مي گشتند   
اينکه بخـش زيـادي از ايـن کـارگـران                 
متخصص و ماهر بنا بـه داليـلـي کـه               
ذکر کـردم امـار کـارگـران پـااليشـگـاه                 

شرکت نفت عده اي از   . کاهش پيدا کرد 
نيروهاي فني وصنعتي و غير فـنـي و             
ساده را از شهر ابـادان وديـگـرشـهـرهـا               
جذب کرد که استخدام اين کارگـران در          

و ناگفته نماند که مسوالن و صاحبان اينگونه شرکتها از سران شهر و نزديکان مديريت و سران . شركت نفت نيروي کار ارزان خود را از شرکتهاي پيمانکاري تامين مي کند
در همه ادارات شهري واماکـن کـارگـري از         .  پااليشگاه هستند و يا به نهادهاي حکومتي چون وزارت نفت و استانداري و اطالعات،سپاه و نمايندگان مجلس ارتباط دارند 

 خودشان برمي دارند انـهـم بـا      جمله اداره کار و فرمانداري و شوراي حل اختالف و دادگاههاي رژيم نفوذ دارند و عمدتا مشاغل درجه يك در پروژه ها رابراي افراد نزديک به              
 بـومـي     و اين جدا از پروژه هاي کوچک و بزرگي است که بر ميدارند ودر مناقصه ها به اصطالح، معجزه وار وچشم بسته برنده مي شوند و اگر هم که غـيـر    . حقوقهاي کالن 

 نسبت کارگران شاغل در قـالـب قـراردادهـاي مـوقـت بـه                  ٧٢از سال . باشند تمام نيروي مورد نياز خود را ازشهر مورد نظر خود مياورند و ارقام کالني را به جيب ميزنند   
 . رسيد١٣٨٤ درصد امار رسمي در ٥٦ درصد به ٥از  ) رسمي(کارگران شاغل در قالب قراردادهاي دائم

 

١از صفحه  ...  گزارشي مشروح   



 10  ١٣٨٦ مرداد ٢٥   کارگر کمونيست

 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

عمدتـا   و سالهاي بعد بصورت ٦٧سال  
غير رسمي و پيماني وقـراردادي ادامـه          
داشت تا اينـکـه بـا اعـالم خصـوصـي                
سازي زمان رفسنجاني و خـاتـمـي ايـن            

 سـال و       ٥کارگران را  با سوابق حداقـل       
 سال بازخريد و بـازنشـسـت      ٢٠حداکثر  
مي شود گفـت اخـريـن تـتـمـه              .   نمودند

کارگران سابقه دار و متخصص نفتي از    
پااليشگاه اخراج شد و عده بسيار انـدک     

 ٧٨ يا ٧٧سال  .   و ناچيزي باقي ماندند   
. بود که اين کارگران  اعتصاب کـردنـد          

اين همه اخراجي  به بهانه کاهش هزينه    
از پااليشـگـاهـي اسـت کـه درامـد ان                  

در واقع بازخريد اجبـاري   .   نجومي است 
و تحميلي باعث ان شد که رژيم بـخـش           
زيادي از نيروهـاي از جـنـگ بـرگشـتـه             
درجه يك خود و همچنين مقربين و ادم        
فروشها و اطالعاتچي هاي سرسپرده و        
خانواده هاي شهدا و مفقود االثر درجـه         
يــك و يــا بــهــتــر بــگــويــيــم افــراد و                    
بازماندگان و خانواده قربانيان جنـگ را       
با امتيازات عالـي و حـقـوق خـوب و                 
فاقد تخصص الزم يک پرولتر صنـعـتـي        
وارد پااليشگاه کرد کـه هـم از داخـل                
خــيــالــش راحــت بــاشــد و هــم دهــان                 
بازماندگان را ببندد و اين موضـوع در          

 در ابـادان بسـيـار مـحـسـوس              ٧٠دهه  
حاال خوب توجه داشته باشيـم كـه       .   بود

روندي که در باال شرح ان رفت، چگـونـه          
محو کارگران فني نـفـت، شـکـل       .  است

گيري شهر بر زمينه فقر و اينکه جـديـد       
االستخدامها  بعضا بلحاظ ماهيـت و         
نوع تفکر که بودند، ايا کارگر فني نفت       
بودند، و يانيـروي کـاري بـا تـفـکـرات                 
عقب مانـده و مـتـحـجـر و گـرايشـات                 
حکومتي و گزينشي خاص حاکميت و       
بـعـضـا مـهـنـدس هـا و تـکـنـيـسـيــن                       
هايي،باز هم عمدتا سفارشي و بـعـضـا           

عـالوه بـر هـمـه          .   هم از دانشکده نـفـت     
اينها ازفرزندان کارگران بازنشسته نـيـز        

حضرات خـيـلـي  لـطـف           .   خبري نيست 
نموده اند که بخشي از کـارگـران سـابـق             
راابقا نموده اند که گفته نشـود کـارگـر             
ابادانـي در پـااليشـگـاه ابـادان وجـود                  

در ضمن اين را ياد اوري کنم کـه  .   ندارد
پااليشگاه استخدام رسميش مسـتـقـيـم        
از وزارت نفت و خود شخص وزير مـي           

لطف کرده اند و در اين چند سـال      .   باشد
اخير عده اي کارگر بصـورت قـراردادي          
استخدام نـمـوده انـد و ايـن کـارگـران                    
سالهاست فـريـاد مـيـزنـنـد اسـتـخـدام                 

  .رسمي ما چه ميشود 
بعد از جنگ و سلطه شركتهاي 

  پيمانكاري
به هر حال ماجرا بـه ايـنـجـا خـتـم                

استخدام در پااليشگاه بـراي  !  نمي شود 
بــومــي هــا، بــراي فــرزنــدان کــارگــران             
بازنشسته و شـاغـالن کـنـونـي دسـت                 

امـروزه اسـتـخـدام در          . نيافـتـنـي اسـت      
محيط هايي  همچون پااليشگـاه از ان        

و اما در اين شهـر ويـرانـه    .   خواص است 
 سـال ازپـايـان         ١٩فقر گستـر پـس از           

جنگ هنوز هم چـهـره شـهـر وتـمـامـي                
انچه در باال آوردم ناشي ازهمان شـکـل           
گيري و ساختار فقر و بيکاري اسـت کـه    
نه تنها کاسته نشده که فزونـي  ان بسـي    

بـالـطـبـع ايـن        .   ملموس و عينـي اسـت      
ويراني بازتابي عميق از نظام اسـالمـي       
سرمايه مي باشد که بر سراسر زنـدگـي         

و امـا پـااليشـگـاه       .  و کشور حاکم است 
ابادان براي اينکه نيروي کـار ارزان بـه             
دست بياورد و از جهتي هزينه زيادي را   
تقبل نکند سياستي را در پيش گـرفـت      

رسـمـي مـدام        -که نيروي اسـتـخـدامـي      
بـه هـمـيـن دلـيـل  بـراي                  .   كاهش يابد 

يـا هـمـان      )   اورهـول ( کارهـاي اسـاسـي       
تعميرات اساسي ساالنـه و تـعـمـيـرات             
کلي، کارگراني را بصورت قـراردادهـاي     

 روز جـذب    ٨٥کوتاه مدت يك ماه الي     
کرد و ديگر از استخدام رسـمـي خـبـري         

اين سياست در استخـدام و جـذب   .   نبود
کارگر مبنا قرار گرفـت و تـا بـه حـال                  

در قبال اسـتـخـدام مـوقـت          .   ادامه دارد 
کارگران، شركت هيچگونه مسـولـيـتـي         
را در قبال مسائل كارگران متقبل نمـي      
شود و اينها را از طريق پيمانکـارجـذب       

حتا بوده اند کارگراني کـه بـه     .  مي کند 

 سـال هـم        ١٠همين صورت تا مقطـع        
امـا در نـهـايـت هـيـچ              .   کار کـرده انـد     

امتيازي عايدشان نشده و هميـشـه هـم           
عاجزانه  نيازمند اين بوده اند که فـقـط        

چون نياز به کـار    !   يك ماه بيشتر بمانند   
و زنده مـانـدن و جـواب بـه نـيـازهـاي                    
خانواده و زندگي برايشان طـبـعـا مـهـم             
بوده و اينکه مثال امروز را دست خالي        

 !به خانه برنگردند
شركت نفت نيروي کار ارزان خـود        

را از شرکتهاي پيمانکاري تاميـن مـي          
و ناگفته نـمـانـد کـه مسـوالن و                 .   کند

صاحبان اينگونه شرکتها از سران شـهـر     
و نزديکان مديريت و سران پـااليشـگـاه       
هستند و يا به نهادهاي حکومتي چـون       
ــداري و                       ــانـ ــتـ ــفـــت و اسـ وزارت نـ
اطالعات،سپاه و نمايـنـدگـان مـجـلـس           

در هـمـه ادارات شـهـري          .   ارتباط دارند 
واماکن کارگري از جـملـه اداره کـار و               
فرمانداري و شـوراي حـل اخـتـالف و                
دادگاههاي رژيم نفوذ دارند و عـمـدتـا             
مشاغل درجه يك در پروژه هـا رابـراي            
افراد نزديک به خـودشـان بـرمـي دارنـد              

و ايـن جـدا از          .   انهم با حقوقهاي کالن   
پروژه هاي کوچک و بزرگي است کـه بـر            
ميدارند ودر مناقصه ها به اصـطـالح،          
معجزه وار وچشم بسته برنده مي شونـد        
و اگر هم که غير بـومـي بـاشـنـد تـمـام                 
نيروي مورد نياز خود را ازشـهـر مـورد            
نظر خود مياورند و ارقام کالنـي را بـه             

 نســبــت   ٧٢از ســال      . جـيــب مــيـزنــنــد     
کارگران شاغل در قـالـب قـراردادهـاي            
موقت به کـارگـران شـاغـل در قـالـب                  

 درصـد    ٥از    )   رسمي( قراردادهاي دائم 
 ١٣٨٤ درصد امار رسـمـي در          ٥٦به  

شرکتهاي پيـمـانـکـاري تـامـيـن           .   رسيد
نيروي انسانـي بـه ايـن شـکـل حـقـوق                   
نيروي کـار را، تضـيـيـع مـي کـنـنـد و                 

. قرارداد سفيد امضا منعقد مي کنـنـد       
منظور همان قراردادي که فقـط امضـا          
کارگر در پاي ورقه سفيد گذاشـتـه مـي            
شود و سپس کـارفـرمـا و شـرکـتـهـاي                 
پيمانکاري با توافق يکديـگـر مـفـاد و             
محتواي قـرارداد را بـدون اطـالع نـظـر              
ومنافع کارگر امضا کننده تنظيم و بـه      
اصطالح قانونيت مي بخشـنـد و پـس            
ازپايمال کردن چشمگير حقوق کـارگـران    

در قالب دالل و واسطه سهمي از حـقـوق     
. ناچيز کارگران را مال خود مي کـنـنـد           

همـانـطـورکـه گـفـتـم بسـيـاري از ايـن                     
شرکتها به مراکز نهادها و بـنـيـادهـاي            
مختلـف رژيـم وابسـتـه ويـا مـتـصـل                    

 روز تـا    ١٠مدت قراردادها از .  هستند
 مـاه    ٣يك ماه و در بـهـتـريـن حـالـت                  

 فـرورديـن   ١٤خبرنگاري ايلنا  . ميباشد
خــاطــرنشــان کــرد کــارگــران قــراردادي         
پااليشگـاه ابـادان از دريـافـت حـداقـل               

 . حقوق کار محروم هستند
 شـرکــت پـيــمـانــکــار         ٢٠٠حـدود    

تامين نيروي انسـانـي در پـااليشـگـاه               
ابادان در جذب نـيـروي کـار قـراردادي             
فعاليت دارند وحـق و حـقـوق قـانـونـي               
کــارگــران را بــطــور کــامــل پــرداخــت              

 ماه اسـتـفـاده    ٤ يا ٣نميکنند و پس از     
از کارگـران دسـت بـه اخـراجشـان مـي                 

ايـــلـــنـــا ادامـــه مـــي دهـــد                .   زنـــنـــد
بيشترنيروهاي قـراردادي در کـارهـاي            
سخت ماننـد جـوشـکـاري هسـتـنـد و                 
حقوقشـان ازحـداقـل مصـوب شـوراي              

بلـه دوسـتـان      .   عالي کار پايين تر اسـت     
اين واقعيت تـلـخ در ابـادان بـويـژه در                  
پااليشگاه کماکان حتي هـمـيـن امـروز           
نيز نمادي از واقعـيـت اسـت و جـريـان              

اگر از کارگران بپرسيـد در دمـاي     .  دارد
 درجه تابستان ابـادان در    ٧٠وحشتناک  

محوطه هـا در واحـدهـاي مـخـتـلـف                  
پااليشگاه کار کردن تـا حـد سـخـت و                
جان فرساست، تصويري كه از كاركـردن       
در جوشكاري و فلزكـاري در آن آب و               
هوا خواهيد گرفت يك جـهـنـم واقـعـي              

و حضرات مهندسين سطـح بـاال   .   است
و در واقع سرپرستان و مديـران شـرکـت            
با ان ماشينهاي گران قـيـمـت کـولـردار             
شرکت بـه اصـطـالح کـار را از تـوي                     
ماشين هاشون بـررسـي مـي کـنـنـد و                 
پوست کـارگـران را مـي کـنـنـد و بـا                       
استثماري سخت امـتـيـاز هـاي کـالن               

اما قـبـل از        .    ازوزارت نفت مي گيرند 
اينکه به اين که چه مقدار از پااليشگـاه    
به بخش خصوصي واگذار شـده بـرسـم،           
مقداري از وضـعـيـت پـااليشـگـاه بـه                  
لحاظ توليد و توسعه ان در ايـن سـالـهـا        

به همت اين کارگران وتـالش و       .   بگويم
استثمار شـديـد و غـيـر انسـانـي انـان                   

ثروتهاي کـالن و مـيـلـيـاردهـا  دالري                 
عايد رژيم جنايتکاري مي شـود کـه بـا         
ان در بانکـهـاي بـزرگ جـهـان حسـاب                 

و . هايي با ارقام نجومي باز مـي کـنـنـد         
با اين در امدهـا چـه جـنـايـاتـي عـلـيـه                
مردم ايران بويژه کارگران مرتکـب مـي          
شوند و کارگران زنده ماندنشان هـم بـا             

چـرا کـه     !   التماس و خواهش و تمناست    
از کار کردن براي صرفا زنده ماندن نـيـز        
محرومند حال بگذريم ايـنـکـه پـس از             
کلي تالش براي پيدا کـردن کـار و بـه                 
اصطالح با پارتي واعـتـصـاب دراداره            
کار و فـرمـانـداري  و پـس از کـلـي                         
خواهش و تمنا  تازه اسـتـثـمـار شـديـد                

  کارگران اغاز مي شود  
وضعيت توليد پااليشگاه در 

  شرايط كنوني
اين پااليشگاه پس ازپايان جنگ و      

ــيــد                    ــول ــا ت ــيــه ب ــازســازي اول  ١٣٠ب
هزاربشکه در روز اسـتـارت زد کـه در               

 هــزار بشــکــه در          ٤٠٠حــال حــاضــر       
مي شود گفت بازسـازي  .   روزتوليد دارد 

در .    اغـاز شـد       ٦٩پااليشگاه از سـال        
 تـحـت عـنـوان          ١ پـروژه فـاز         ٨١سال  

افزايش ظرفيـت و تـقـطـيـر پـااليشـگـاه              
توسط پيمانکاري شرکت سـاخـتـمـان و          

شــروع و در        )   ســي. ســي. اي( نصــب     
در طـول    .    به اتمـام رسـيـد     ٨٥فروردين  

يك سال گذشته يك و نيم ميليون لـيـتـر           
 ٨افزايش توليد بنزين داشتـه اسـت و            

 ميليون ليتر بنزين در روز تولـيـد   ٩الي  
 ٤٠٠و همانطور کـه گـفـتـم          .   مي شود 

هزار بشکه در روز نـفـت تـولـيـد مـي                   
 ميليـون لـيـتـر       ١٧ الي ١٦حدود  . شود

 ٤ تن گاز مايع و      ١٥٠٠نفت و گاز و    
 تن قـيـر     ٣٠٠ميليون ليتر نفت سفيد،  

 تـن    ١٠٠٠در روز توليد ميشود که تا       
.  توليد در روزنيز قـابـل افـزايـش اسـت              

 بشکـه سـوخـت جـت       ١٥٠٠ تا ١٠٠٠
مورد نياز فرودگاههاي محلي تـوسـط         

مـعـادل   .   پااليشگاه تامـيـن مـي شـود          
 هزار بشکـه نـفـت کـوره در روز                ١٦٠

توليد مي شود که نوع بسيـار مـرغـوب     
است و پس از انتقال به ماهشهر صـادر        
ميشود که بعنوان سوخـت نـيـروگـاه بـه            

اضافـه بـر تـمـامـي ايـن              .   کار مي رود  
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توليدات کـه بـيـان شـد خـوراک هـاي                    
صنعتي بـعـضـي از واحـدهـاي مـهـم                  
توليدي کشور از جمله خوراک صنعـتـي        

 هـزار    ١٨پتروشيمي بندر امام روزانـه        
هزار بشکـه پـنـتـان در          ٢بشکه نفت و    
و خـوراک پـتـروشـيـمـي            .   روز مي باشد  

 مـيـلـيـون مـکـعـب گـاز مـي                 ٣ابادان  
 نـيـز در ايـنـده اي               ٢پروژه فاز    .   باشد

نزديک اغاز خواهد شد که شامل طـرح          
تثبيت ظرفيت پااليشگـاه ابـادان مـي            

 پااليشگـاه ابـادان     ٣و پروژه فاز .   باشد
 شروع شده و کمـاکـان   ٨٥که از تير ماه     

آنطور که گفته مي شـود بـه   . ادامه دارد 
دليل اينکه اين يک پروژه کـالن و بـزرگ      

 سـال طـول خـواهـد            ٥است  احتـمـاال       
دراين پروژه بود که  اعـتـصـاب      .   کشيد

اين پروژه در واقع .  کارگران شکل گرفت 
بسـيـار عـظـيـمـي         "   کت کـراکـر   " ساخت  

است کـه طـبـق اظـهـارات مسـولـيـن                   
پااليشگاه  يکي از بـزرگـتـريـن  پـروژه               
هاي اين زمينه در خاورميانه  خـواهـد           

 ١اين پروژه باز همچون پروژه فـاز       .   بود
تــوســط شــرکــت ســاخــتــمــان و نصــب            

که از شرکـتـهـاي بـزرگ       )  سي.سي.اي( 
پيمانکاري در ايران است و با مشارکت       

ايـن  .   يک شرکت الماني اجرا مـي شـود         
پروژه توسط نعمت زاده مـعـاون وزيـر              
نفت سرپرستي مـي گـردد و در واقـع                

 ٨توليد ان      .   کارفرماي طرح مي باشد   
 ميليون ليتر بنـزيـن درروز بـوده           ٩الي  

که طبق گفته کارشناسان نفت بيـش از        
يک چهارم بنزيـن مـورد نـيـاز ايـران را                 

و همچنين احـداث     .   تامين خواهد كرد  
 هزار بشـکـه اي نـفـت          ١٨٠پااليشگاه  

فوق سنگين خوزستان در برنامـه هـاي          
اتي پااليشگاه ابادان قـرار دارد و حـدود     

 . ميليارد دالرهزينه دارد٣
اما وضعيت کارگران نفت ابادان به   
دليل نوع کار، حقوق و درامـدشـان بـا            
ديگـر کـارگـران صـنـعـتـي و تـولـيـدي                   

و براي همين اسـت کـه        .  متفاوت است 
خــيــلــي هــا تــالش مــيــکــنــنــد وارد                

شرايط .   پااليشگاه شوند و شاغل شوند    
کار درپااليشگاه مزاياي خاص خود را        

و ايـن    .   دارد، بويژه پس از بازنشستگي    
باعث جذب افراد بـه ايـن شـرکـت مـي            

 . شود
 -ميانگين دستمـزد کـارگـر فـنـي           

  - ســال ســابــقــه کــار            ٢٠رسـمــي بـا        
 سـاعـت در        ١٢ الي   ١٠پااليشگاه  با    

 ٦٠٠ روز تعطيل در هفته بيـن  ٢روز و   
هزار تومان تا يک ميلـيـون تـومـان در              

اين كارگران داراي مـنـزل     . ماه ميباشد 
شرکتي و اب و برق تـقـريـبـا  رايـگـان                   
ميباشند و ازباشگاههاي غذاي نسبـتـا     

وروزهـاي  )   شـبـهـا   ( ارزان در طول هفته     
از .   تــعــطــيــل اســتــفــاده مــي کــنــنــد             

بيمارستان بـا هـزيـنـه نسـبـتـا پـايـيـن                    
استفاده مي کنند و بن هاي کارگـري و       

از مـديـريـت      .   کارمندي بهره مـيـبـرنـد       
شرکت و درامد انـهـاصـحـبـتـي نـکـنـم                
بــهــتــراســت چــون داراي درامــدهــاي              

البته کارگران قرارداد .   مافيايي هستند 
 هزار نفر هستنـد و  ٢موقت که حد اقل    

 هـزارتـومـان      ٤٥٠  الـي         ٣٥٠حـدود   
 سـاعـت کـار مـي            ١٢حقوق در قبال     

گيرند و از هيچگونه مزايايي برخـوردار   
نيستند و هـر ان احـتـمـال دارد اخـراج                

  .شوند
  كنترل پليسي 

در رابطه با وضـعـيـت حـراسـت و               
امنيت پااليشگاه بايد گـفـت کـه ايـن               
مکان شديدا تحت کنترل قـرار دارد و           
به بهانه اينـکـه پـااليشـگـاه وضـعـيـت                
خاص و ويـژه اي دارد و مـرزي اسـت و           
امريکا بـغـل گـوش مـا اسـت و ايـن                     
جورحرفها،  پااليشگاه را به يک پايگـاه        

. نظامي تبـديـل کـرده انـد            -اطالعاتي
اگر چه به مستقيـمـا هـمـه ابـعـاد ايـن                  
فضاي پليسي به چشم نمي آيد امـا زيـر        

جـدا از  . يک چتر وسيع پليسي قرار دارد 
حراست مستقر در انجا کـه نـيـروهـاي             
فراواني دارد، نيروهاي لباس شـخـصـي         
موسوم به فيـزيـک هـم در تـمـام طـول                   
شبانه روزبطور خيلي قوي و شـديـد در           
پااليشگاه هستنـد و زيـر نـظـر وزارت              

. اطالعات رژيم فـعـالـيـت مـي کـنـنـد               

مکالمات در پااليشگـاه ازطـريـق انـهـا         
اينها  با چـيـزي   .  كنترل و شنود ميشود 

 خودرو مـخـتـلـف     ٦٠ الي ٥٠در حدود  
مـثـال   .   پااليشگاه را کنترل مي کـنـنـد         

اگر کارگري بخواهـد از يـک فـاز و يـا                  
قسمتي از پااليشگاه به قسمت ديگـري       

.  برود، سخت پـرس و جـو مـي شـود                  
عبور و مرور در پـااليشـگـاه بـا دقـت                 

حتي روي پاس هـاي  .   تحت كنترل است  
تردد كاركنان قيـد شـده کـه او در چـه                  

 .قسمتي از پااليشگاه کار مي کند
 ١٠زماني که اعتصـابـي مـانـنـد             

 در بخش شرکت سـاخـتـمـان       ٨٥اسفند  
نصب در پااليشگاه شکل گرفـت افـراد          
کمي از قسمت هـاي ديـگـرپـااليشـگـاه             
توانستند به  سايت سـاخـتـمـان نصـب              

و از ايـن اعـتـصـاب بـه             .   نزديک بشوند 
صورت زنده با خـبـر شـونـد و بـا ايـن                     
کنترل و مانع شدن از انتشاراخـبـار آن،           
اعتصاب را با تهديد و رعـب و وحشـت    
خاتمه دادند و مانـع آن شـدنـد کـه بـه                   
قسمت هاي ديگر پـااليشـگـاه سـرايـت            

بسياري از كارگران نـفـت از ايـن           .  کند
اعتصاب با خبر نشدند و بعدا خبر آنـرا      

  .شنيدند
بــخــش هــايــي از پــااليشــگــاه در              واگذاري به بخش خصوصي

سالهاي اخير به بخـش خصـوصـي كـه              
عمدتا همان آقـازاده هـا هسـتـنـد كـه                  
شركتي را دست و پا كـرده انـد واگـذار               

 :نمونه هايي را ذكر ميكنم. شده است
واگذاري بخش  قـيـرسـازي و           -١ 

مشــتــقــات ديــگــر نــفــت بــه شــرکــت              
 "پاسارگاد"خصوصي 
واگذاري بخش روغن سازي بـه        -٢

کـه سـران     "   ايـرانـول  " شرکت خصوصـي     
رژيم در ان سهم دارند و دفتر مرکـزي ان     
در تهران است و استخدام ها مستقيـمـا     

 . از انجا صورت ميگيرد
خدمات اداري و بخـش عـمـده        -٣

اي از حراست پااليشگـاه کـه خـدمـات           
اداري شامل رستوران هـا و تـنـظـيـفـات        
سايت و محوطه پااليشگاه است نيز بـه   

 . بخش خصوصي منتقل شده است
البته قـرار اسـت در هـمـيـن                . -4

اينده نه چندان دور، بيمارستان شـرکـت         
نفت نيـزبـه بـخـش خصـوصـي واگـذار                 

اين احتمال خـيـلـي بـاالسـت و              .   بشود
اگراينگونه بشود در اينصورت کارگران     
به لحاظ درماني و ايمني سالمت شـان        
با اين هزينه هـاي سـنـگـيـن درمـانـي                 
تحت فشاري مضـاعـف قـرار خـواهـد              

و اين يعني امتياز بزرگـي را از  .   گرفت
چون اين مـوضـوع     .   کارگران سلب کردن  

براي کارگران امري حيـاتـي و اسـاسـي             
 .است

پااليشگاه ابادان داراي واحد هـاي        
کـه  . نسبتا فرسوده غول پـيـکـري اسـت           

سالها ازعمر ان ميگذرد اما اهن االت     
و قطعه هـاي سـنـگـيـن ان نشـانـي از                    
پوسيدگي ندارد و تـخـريـب ان مـدتـهـا              
طول کشيد و سپس توسط دهها  تريلـر         
به استان خراسان  مـنـتـقـل و از انـجـا               

. عمدتا به کشورپـاکسـتـان صـادر شـد            

قيمت تقريبي ان سـر بـه مـيـلـيـاردهـا                 
تومان وميليونها دالر مي زنـد کـه بـه             
حساب سران جمهوري اسالمي ريـخـتـه        

هيچ حساب وکتابـي هـم در     .   شده است 
 . کار نيست

يک نکته در آخـرايـنـسـت کـه ايـن               
گزارش  از پااليشگاه آبـادان انـعـکـاس            
گوشـه کـوچـکـي از هـمـه اتـفـاقـات و                     
شرايطي ست که در ايـن پـااليشـگـاه و              
ديگر بخشهاي جامعه در جريـان اسـت          
و اميدوارم بتوانم در آينده گزارشاتـي از       
جنبه هاي ديگري از وضعيت كـارگـران         
نـفــت آبــادان را بــراي نشــريــه كــارگــر                

 .   كمونيست ارسال كنم
به اميد پيروزي و بر قـراري جـمـهـوري              

 سوسياليستي 
     

بايد وسيعا ايـن  .   سنندج در جريان است   
طومار را امضا كرد و بـه ايـن حـركـت            

بايد با چرخاندن ايـن طـومـار           .   پيوست
اعتراضي در همه کـارخـانـجـات و در               
ميان معلمان و بخش هـاي مـخـتـلـف              
جامعه حرکتي متـحـد و سـراسـري را               

بايد در مقابل مراکـزي چـون   .   شکل داد 
دادسراي انقالب اسالمي در تـهـران و            
زندان سنندج و دادگـاه عـمـومـي ايـن                

 و در مـراکـز مـخـتـلـف دولـتـي                   ،شهر
تجمعات اعتراضي بر پا کرد و خواهـان   
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                    
کارگران زنداني و همه زندانيان سياسـي       

دستگيري كارگران به جرم شركـت      .     شد
در تجمع اول مه و يا عضويت در فـالن       
تشكل حمله  رزيـم بـه تشـكـلـيـابـي و                   
قدرتمند تر شـدن كـارگـران و بـه حـق                    
اعتصاب، تجمع و پايه اي ترين حـقـوق         

بــايــد بــا حــمــايــت و          .   كــارگــران اســت   
پشـتـيـبـانـي از رهـبـران كـارگـري، بــا                    
پيوستن وسيع به تشكلهاي كارگري كـه       
به همت خود كـارگـران شـكـل گـرفـتـه                 

و است، مثل اتحاديه كـارگـران اخـراج            
بيكار، كانون هاي صنفي معلمـان و        

انواع و اقسام تشكل هـايـي كـه بـه                
ابتكار خود كارگران شكل ميگـيـرد،       

 . اين تهاجم را با تعرض پاسخ داد
امروز رژيم در اوج استيـصـال و           

در تقابل با پيشروي جنبـش کـارگـري       
و جنبش انقالبي بالنـده در جـامـعـه            

 ،دست به تهاجمـي جـديـد زده اسـت            
 ،رهبران کارگري را دستگير ميکـنـد      
 ،فشار در زندان ها را شدت مـيـدهـد         

طناب هاي اعدام را بـه خـيـابـانـهـا                
 اما ميداند که بـراي هـمـه         ،ميکشد

و .   دارد بهاي گـزافـي مـي پـردازد          اينها  
عليرغم همه ايـن فشـار هـا مـا امـروز                  
شاهد حمايت هـا و هـمـبـسـتـگـي هـا                    

ميبينيم که  با هر دستگيـري و     .   هستيم
فشاري موجي از اعـتـراض و کـمـپـيـن                 

رزيـم بـه     .   هاي حمايتي شکـل مـيـگـيـرد       
اين تهاجم دست زده اسـت بـراي ايـنـکـه               

بـراي ايـنـکـه       .   اين جنبش را عقب بـزنـد       
بطور ويزه جنش كارگري  را خـطـر جـدي             

با فشـرده  بايـد  . براي بقاي خود مي بيند 
 و شکـل  ،کردن حلقه اعتراضات خود  

دادن به يک همبستگي بين الـمـلـلـي            
 .   کارگري اين تهاجم را عقب راند

 

١٠از صفحه  ...  گزارشي مشروح   

 

 ) ... مرداد١٨( اوت ٩  در 

 
 

١٥از صفحه   
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)  مـــرداد      ١٨(  اوت           ٩روز      
سنديكاي واحـد سـاعـت ده صـبـح بـه                 
تجمع در منزل منصور اسانلو فـراخـوان    

از همان اول صبـح نـيـروهـاي          .   داده بود 
انتظامـي در مـحـل حـاضـر بـودنـد و                   
خيابان هاي منتهي به منـزل مـنـصـور           

 ٩سـاعـت     .   اسانلـو مسـدود شـده بـود          
صبح اين روز ابـراهـيـم مـددي نـايـب                  

 يعـقـوب   ،رئيس سنديکاي شرکت واحد  
 ابراهيم نـوروزي     ، داود رضوي  ،سليمي

در همين روز   .  دستگير شدند،گوهري  
هـمـايـون جـابـري بـه هـمـراه يـکـي از                       

طــبــق .   دوسـتــان خــود دســتــگــيــر شــد         
گزارش نيروهاي پليس ضمن بـازداشـت       
برخي از کساني که به خاطر حمايـت از     
اين فراخوان به منزل اسانلو رفته بـودنـد     

برخي از آنان را بـا خشـونـت از مـنـزل                  
 . اسانلو دور کردند

ابــراهــيــم مــددي، نــايــب ريــيــس            
ســنــديــکــاي کــارگــران شــرکــت واحــد            
اتوبوسراني تهران و حـومـه، ابـراهـيـم               
گوهري، يعقوب سليمـي، داوود رضـوي     
و هــمــايــون جــابــري از اعضــاي ايــن                
سنديکا، توسط ماموران امـنـيـتـي و            
نيروهاي لباس شخـصـي در روز پـنـج               

 .شنبه بازداشت شده اند
ديويد کاکرافت دبير فدراسيون بين     
المللي حمل و نقل در گـفـتـگـويـي بـا                  
راديو فردا اعتراض خود را نسـبـت بـه             
اين دستگيري ها اعالم داشت و گـفـت        
که خواهان آزادي همه دستگير شـدگـان        

ايـن بـازداشـت هـا،          :   " او گفت .   هستند

اقدامي غيرضروري و نشاندهنده ادامه     
آزار و اذيت مردمي است که تـنـهـا از               
حقوق سـنـديـکـايـي خـود در شـرايـط                   
 ." دشوار اقتصادي ايران دفاع مي کنند

کاکرافت با اشاره به ايـنـکـه بـهـتـر            
است دولت ايران اين مـوضـوع را درک            
کند و از دست زدن به اقـدامـات غـيـر               

ايـن  « :   ضروري خـودداري کـنـد، گـفـت         
گونه اقدامات نشاندهنده آن هستند که      
دولت ايران به طـور جـدي از بـرگـزاري               
روز اقـدام بـيـن الـمــلـلـي بـراي آزادي                     
منصور اسانلـو و مـحـمـود صـالـحـي                 

 ».نگران است
دبير کل فدراسيون جهاني کارگـران    

دولـت ايـران     « :   حمل و نقل اضافه کـرد     
از طريق نمايندگي هاي خود در جـهـان         

به خوبي از آنچه که مي گذرد، آگـاهـي         
 ».دارد

دروغ « وي با ابراز تاسف از آنـچـه           
پــردازي هــاي مــقــام هــاي جــمــهــوري            

» اسالمي ايران درمـورد آقـاي اسـانـلـو          
ــزود           ــد، اف ــزي،  « :   مــي خــوان ــدون دران

بزرگترين کشـور اسـالمـي جـهـان، بـه                
بازداشـت آقـايـان اسـانـلـو و صـالـحـي                  

بــا ايــن هــمــه،       .   اعــتــراض شــده اســت     
هنگامي که نمايندگان اتـحـاديـه هـاي           
کارگري اين کشور با دبير اول سـفـارت           
جمهوري اسالمـي ايـران در جـاکـارتـا               
ديدار کرده اند، او به آنان گفته است کـه       
آقاي اسانلو سياستمدار است، نه فـعـال       

 هزار دالر از آمريکا ۱۰۰سنديکايي و   
دريافت کرده اسـت تـا سـيـاسـت هـاي                

 ».واشنگتن را در ايران اجرا کند
کاکرافت با تاکيد به اين مـوضـوع       
کـه چــنـيـن مـطـالـبــي کـذب مـحــض                   

سنديکاها و اتـحـاديـه    « : هستند، گفت 
هاي کارگري در جهان، بـه مـبـارزات و            
فعاليت هاي خود بـراي آزادي فـعـاالن             
کارگري در ايـران، بـه ويـژه مـنـصـور                   
اسانلـو و مـحـمـود صـالـحـي، ادامـه                   
خواهند داد و اقدامات روز پنجـشـنـبـه          

 ۳۰سنديکاها و اتحاديه هاي کارگري        
 .کشور جهان، فقط آغاز يک راه است

 ، محمود صالحـي ،منصور اسانلو 
 ، يـعـقـوب سـلـيـمـي            ،ابراهـيـم مـددي     

 همايون جابـري  ،ابراهيم گوردزي نوذري 
 مـرداد  ١٨و ديگر دستگير شدگان روز     

احکام زندان و   .   بايد از زندان آزاد شوند   
شالق براي کارگران اول مه سنندج بايـد       

پــرونــده هــاي کــارگــران و         .   لــغــو شــود   
معلـمـانـي کـه قـرار اسـت بـه دادگـاه                     

. احضار شوند بايد بـاطـل اعـالم شـود             
همه زندانيان سياسي بدون قيـد و شـرط        

 . بايد از زندان آزاد شوند

اعتراضات و پيشـرويـهـاي كـارگـران و            
. جنبشهاي اعتراضي را شـاهـد بـوديـم          

بويژه اعتراضات و اعتصابات كارگـري      
به نحو مداوم و گستـرده اي طـي ايـن                

در كنار آن مـا  .   مدت جريان يافته است   
شاهد اعتراضات راديكال دانشـجـويـان       

بدون اغراق جامعه ايـران      .   و زنان بوديم  
در بيش از يك سـال اخـيـر تـاكـنـون پـر                

حتي از .   التهاب ترين جوامع بوده است   
نظر راديكاليسم و شفافيت خواستها و        
شعارها نـيـز نـمـونـه اي مشـابـه آنـرا                      

اكـنـون حـكـومـت        .   نميتوان سراغ كـرد    
احمدي نژادها و پورمحمدي هـا و اژه             
اي ها و جانواراني امـثـال ايـنـهـا قـرار                

 . را تمام كند" قائله"است اين 
امــا اولــيــن مــعــضــل جــمــهــوري           
اسالمي اينست كـه ايـن يـك جـنـبـش               
اعتراضي گسترده و توده اي است كه با    

و شورش سران قبايل مـتـفـاوت      " قائله" 
حتي با جنگ و گريز و تظاهرات   .   است

و تحرك يك اليت سياسي يا اپوزيسيون       
اين يك جنـبـش   .   سياسي متفاوت است  

توده اي است كه تـا ايـنـجـا جـمـهـوري                 
اسالمي را به عقب رانده اسـت و بـازهـم     

ركن اصلي .   بي ترديد عقب خواهد راند    
جنبش اعتراضي را بـويـژه در دوسـال              
اخير اعتراضات و اعتصابات كارگـران      
براي دستمزد و حـقـوق خـود تشـكـيـل               

كارگري كه حقوقـش را سـه        .   داده است 

ماه و شش ماه و يـك سـال و بـيـشـتـر                    
نگرفته اسـت، نـاچـار اسـت بـراي نـان                  
شبش بـا ايـن حـكـومـت بـجـنـگـد و                      
جنگيده است و تا اينجا جلو آمده است     
و به فقر و فالكت و سـركـوب تـمـكـيـن                

حق طلبي تـوده كـارگـران          .   نكرده است 
يك ركن اساسي ايجاد فضـاي سـيـاسـي        
كنوني در جـامـعـه بـوده اسـت كـه بـر                   
بخشهاي ديگر جامعه مثل جنبش رفع    
ستم از زنـان و جـنـبـش دانشـجـويـان و               
بخشهاي مختلف مردم حق طلـب نـيـز           

. اثرات بي انكار خود را گذاشـتـه اسـت      
جنبشي كه مقابل جـمـهـوري اسـالمـي          
ايستاده است بعالوه يك جنبش منـزوي     

در سطـح بـيـن الـمـلـلـي             .  و تنها نيست 
. شناخـتـه شـده و مـورد تـوجـه اسـت                   

رسـانـه هـاي      .   ارتـبـاطـات خـودرا دارد         
. راديكال و قدرتمند اسـت     .   خودرا دارد 

دنـيـا   .   رهبران و سخنگويان خودرا دارد    
توجهش به جنبش اعتراضي در ايـران          

اين جنبش را نميـتـوان     .   جلب شده است  
در انزوا و با بستن روزنامه هاي خـودي          

كـال جـمـهـوري       .   منـزوي و خـفـه كـرد           
اسالمي چه بخواهد چه نـخـواهـد دوره            
سانسور و بي خبر نـگـه داشـتـن تـوده                 

امـا  .   مردم مدتـهـاسـت گـذشـتـه اسـت             
بــويــژه كــارگــران ايــران از شــرايــطــي                
برخـوردار بـوده انـد كـه تـوانسـتـه انـد                    
بيشترين ارتباطات را سريعا در سـطـح          

جهان برقرار كنند و صدايشان وسـيـعـا           
كـارزار  .   در جهان انـعـكـاس مـي يـابـد             

 اوت تـنـهـا         ٩ فـوريـه و          ١٥جهانـي    
انعكاسي از يك واقعيت عـظـيـم تـر و             

. عميق تر است كه ادامه خواهد يـافـت        
در يك كالم جنبش اعتراضي در ايـران          
توده اي و آگاه و متشكل است و داراي     

 .پيوندهاي گسترده بين المللي است
از سوي ديگر جـمـهـوري اسـالمـي            
درست است كه ظرفيت بي انتهايـي در        
توحش و جنايت دارد و نمونه هاي آنـرا       
در همين روزهاي اخير بـا سـنـگـسـار و         
برپا داشتن چوبه هـاي دار در مـال عـام          
ديده ايم، اما صفوفش شـكـنـنـده و در            

اين حكومتي است كه    .   هم ريخته است  
در سطح بين المللي در انـزواي كـامـل             
قــرار دارد و زيــر فشــارهــاي شــديــد                 

رقابـتـهـا و      .   ديپلماتيك و سياسي است   
اختالفات درونيش هرروز از ايـنـجـا و            
آنجا بيرون ميزند و قدرت تـحـركـش را         

به اين عوامل ميتـوان  .   محدود ميكند 
دهها عامل ديگر نظير شـرايـط درهـم          
ريخته اقتصادي و غيره را نيـز اضـافـه            
كرد كه قدرت مانـور حـكـومـت را در               
برابر مردم به جان آمده شديدا مـحـدود         

 . ميكند
روشــن اســت كــه اگــر بــخــواهــيــم            
جمهوري اسالمي بـطـور جـدي عـقـب               
رانده شود بايد آنرا آگاهانه و نقشه منـد      

در برابر تعرضات جمـهـوري     .   عقب راند 
اسالمي بايد قـاطـعـانـه ايسـتـاد و بـه                  

هرشكل ممكن گسترده تـريـن فضـاي            
از هـر    .   اعتراضي را فعال نـگـه داشـت        

اعتصاب و اعتراض براي دسـتـمـزد و            
تشكل و بيمه و مسـكـن گـرفـتـه، تـا                   
سـخـن گـفـتـن و افشـاگـري كـردن در                     
كارخانه و خيابان و كوچه و دانشگـاه و           
مدرسه، تـا تـظـاهـرات و اعـتـراض و                  
تجمع و طومار، و برقراري ارتـبـاطـات           
بين المللي و انعكاس خبرهـا، هـمـه و             
همه را بايد اجزائي از يك نقشه بزرگـتـر          
ديد و يك ذره در اهـمـيـت آنـهـا تـرديـد               

جمـهـوري اسـالمـي را اسـاسـا              .     نكرد
كارگران و جنبش كارگري بـا رويـكـردي     
چپ و راديكال ميتواند عقـب بـرانـد و             

رشـد  .   اين را هركسي بايد بداند و ببيند    
و تداوم جنبشهاي اعتراضي ديگـر نـيـز      
اكنون تا حد زيادي به جنبش كـارگـري           

 . گره خورده است
بحث در مورد تـعـرضـات كـنـونـي           
جمهوري اسالمي و جنبش اعتراضي و     
حق طلبانه در ايـران الـبـتـه بـايـد هـمـه                 

يكي از شـروط      .   جانبه تر صورت گيرد   

موفقيت اين جنبش در برابر تعـرضـات        
جــمــهــوري اســالمــي افشــاي پــرت و              
پالهاي شكست طلبانه اي اسـت كـه از       
سوي كسانـي بـي ربـط بـه جـامـعـه و                    
جنبش اعتراضي در اپوزيسيون كه بـن        
بست جريان سياسي خودرا ميخواهـنـد        
به كل جنبش اشاعه دهند دارد صورت       

اينها پيش از اين تـعـرضـات         .   ميگيرد
كركره ها را كشيده بودند و اكـنـون بـا              
تــعــرضــات حــكــومــت مــيــخــواهــنــد           
معضالت سيـاسـي خـودرا در فضـاي              
گردو خاك بر سر اوضاع سياسي كنوني       

به اينها بايـد جـداگـانـه     . الپوشاني كنند 
ديدن نقطه قـوتـهـاي جـنـبـش           .   پرداخت

كارگري و كـل جـنـبـش سـرنـگـونـي و                   
اعتراضي امروز از اهـمـيـت ويـژه اي                

جمـهـوري اسـالمـي را          .  برخوردار است 
ميتوانيم عقب برانيم و بـا هـوشـيـاري             
همه رهبران و فعالين كارگري و جنبـش    
هاي اعتراضي اين بـار هـم تـعـرضـات            

 .حكومت را عقب خواهيم زد
 

 
 فعالين كارگري دستگير شده بايد فورا آزاد شوند

 
١از صفحه  ...  اين تعرض حكومت   

 
 اعتصاب کارگران شهرداري بوکان براي افزايش دستمزد 

طبق خبري که به کميته کردستـان حـزب رسـيـده اسـت بـخـشـي از کـارگـران                               
خواست کارگران شـهـرداري     .   شهرداري بوکان از هفته قبل در اعتصاب بسر ميبرند        

 . هزار تومان اعالم شده است250 هزار تومان به 183افزايش پايه حقوقي از 
کارگران تا کنون چند بار با مقامات دولتي مذاکره کرده اند اما به نـتـيـجـه اي                

طبق آخرين خبر اين اعتصاب هـمـچـنـان ادامـه دارد و کـارگـران بـر                       .   نرسيده اند 
 .دستمزدهايشان پا فشاري ميکنندافزايش 

 ١٣٨٦ مرداد ١٦-کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران



 13 ٦٥شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

احتراماً ضـمـن عـرض سـالم و              
آرزوي موفقيت شمـا در راه اهـداف            
مقدس و بشر دوستانه اي که داريـد و   
همواره در جهت رفاه ايرانـي و آبـادي      
ايران زمين تالش مي کـنـيـد تـا از                
طريق سازمانهاي بـيـن الـمـلـلـي از                
حقوق افرادي دفـاع مـي کـنـيـد کـه                
دست آنها از همه جا کـوتـاه شـده و                
هيچ گونه توجهي به خواسته بـر حـق           
آن افراد توسط مسئولين دولتي نمي      
شود و در آخر امر نگاه آنهـا مـتـوجـه         
نهادهايي چون سازمان حقوق بشر و        
ديگر سازمانهاي مدافع حقـوق بشـر         
شود تا از آن طريق نـداي خـود را بـه          
گوش جهانيان برسانند لذا بـا عـطـف         
به پيگيـري آن سـازمـانـهـا در حـل                  
مشــکــالت مــعــلــمــان و کــارگــران            
اتوبوسراني تهران و ديگر مـوارد کـه          
جاي تقدير و تشکر دارد استدعا مي       
شود که اينجانبـان کـارگـران شـرکـت           
نيشکـر هـفـت تـپـه را در راه حـل                      
مشکالت خود که در چارچوب قانون     
کار جمهوري اسالمي مي باشد و آن    
قانون نيز يک قـانـون مـداخـلـي مـي               
باشد ياري دهيد ابتداي امر الزم مي       
دانيم توضيح مختصري در خصـوص    
شرکت نيشکر هفت تپه و نقش آن در        
اقتصـاد کشـور و مـنـطـقـه بـدهـيـم                   
تاموفقيـت آن شـرکـت مـادر هـويـدا             

 .شود
شرکت طرح نيشکر هفت تپه در       

 ســال پــيــش تــوســط             48حــدود    
شرکتهايي امريکايـي در ظـرف دو            
سال ساخته شده و اولين توليد کننـده       
شکر از نيشکر در ايران مي باشـد و           
داراي چهار شرکت ارز بـر مـجـمـوعـه       

کـاغـذ     -خـوراک دام   ( خود مي باشد    
طـرح نـيـشـکـر          -حرير پارس   -پارس

 هزار نـفـر   5شرکت داراي   )   ميان آب 
 هزار نفر 3کارگر مي باشد که حدود  

از کـارگـران آن بـه صـورت مـوقـت                  
مشغول به کـار مـي بـاشـنـد و در                    
سالهاي دهه هفتاد توليد آن به گـونـه          
اي بوده که بيـشـتـر هـزيـنـه سـاخـت                  

طرحهاي توسعه نيشکر در خوزستان      
را آن شرکت مورد بحث تاميـن مـي           
کرده ولي متاسفانه در سالهاي اخـيـر        
ديگر توجهي به اين شرکت به دلـيـل           
خصوصي سـازي و واردات بـي رويـه           
شکر نمي شود الزم به ذکر اسـت کـه           
موقعيت شرکت در منطقه و اقتصاد      
آن به صورتي اسـت کـه در صـورت               
ــتــصــاد                ورشــکــســتــه شــدن آن، اق

 -شـــوش( شـــهـــرکـــهـــاي اطـــراف           
ــمـــشـــک  ــاوور و        -دزفـــول  -انـــديـ شـ

فلج خواهد شد باتوجـه بـه   )   حرربامي
اينکه قبال شرکت قند دزفـول کـه در           
جوار نيشکر هفـت تـپـه مـي بـاشـد               
دچار ورشکستگي شد و کشـاورزان         
چغندر کار منطقه متضرر شدند حال      
در صــورتــي کــه ايــن شــرکــت بــه                 
سرنوشت قند دزفول نيز دچـار شـود           

هزار نفر به صورت مستقـيـم   5حدود  
از کار بي کار مي شـونـد تـعـطـيـلـي                
شرکتهاي توليده کننده شکـر چـنـدي         
است شروع شده که سياستهاي دولـت   
تاثير مستقيم در تعطيلي و رکود آن         
شرکتها بود ورود بي رويه شکر پايين 
آوردن تعرفه گمرکي، عـدم حـمـايـت            
دولت از شرکـتـهـاي دولـتـي تـولـيـد                
کننده شکر، هـمـکـاري شـرکـتـهـاي               
توليد کننده شکر جهت سفيـد کـردن          
شکر زرد وارد شده به دستور دولت از 

. عوامل مهم وضع موجود مي باشد     
کارگران شرکت نيشکر هفت تپـه کـه        

 11 ماه گذشته حدود   15در طول   
بار دست به اعتصـاب زده انـد فـقـط             
بدليل پرداخت شدن حقوق نبوده بلکه  
خواسته هاي قانوني داشـتـه انـد کـه           
تاکنون توسط مديران شرکت انـجـام         
نشده و پـيـگـيـري کـارگـران شـرکـت                 
تاکنون بي نتيجه مانـده اسـت چـنـد             
مورد از خواسته کـارگـران نـيـشـکـر              
هفت تپه به شرح ذيل مي باشد که به     

 .استحضار ميرساند
ــارگــران              -1 ــردن ک ــمــي ک رس
در اين شرکت کـارگـرانـي در         :   موقت

حال حاضر مشغول به کار مي باشند    
 سال سابقه کار دارند و 15که حدود  

با عطف به اينکـه کـار دائـمـي مـي               
باشد به صورت موقـت مشـغـول بـه           
کار مـي بـاشـنـد کـه بـا تـوجـه بـه                        
وضعيت موجود امکان تعديـل نـيـرو       
و اخراج آن کارگران بـدلـيـل کـاهـش              
هزينه هاي شرکـت مـي رود و اگـر                
اخراج نشود با توجه به موقـت بـودن           
ارتقاع شغلي نخواهد داشت و سالهـا       

ارتقـاع شـغـلـي         -2.   درجا مي زنند  
شــرکــت داراي تــعــدادي         :   کــارگــران

کارمند مي باشد کـه داراي مـدرک           
ديپلم و باالتر هسـتـنـد و بـه دلـيـل                  
مدرک باالتـر بـه صـورت سـرپـرسـت              
انجام وظيفه مي کنند اخيـراً تـعـداد           
زيادي کارگر وجود دارد که به ادامـه      
تحصيل پـرداخـتـه و داراي مـدرک                
دانشگاهي و ديـپـلـم شـده انـد ولـي                
متاسفانه از نظر شغلي بدليل سليـقـه    
اي عمل کردن مديران شرکت ارتـقـاع        
پيدا نمي کنند و انگيزه کـاري آنـهـا             

اجـراي    -3.   تعديل پيـدا کـرده اسـت      
طـبـق قـانـون کـار           :   مشاغـل بـنـدي     

جمهوري اسـالمـي، طـرح مشـاغـل            
 سـال يـکـبـار اجـرا           4بندي بايد هـر     

تا کارگران بتـوانـنـد      )   بازنگري( شود  
از اين طريق ارتقاع پيدا کـنـنـد ولـي             

 سال اسـت کـه        14متاسفانه حدود   
اين طرح در شرکت بـا وجـود تـاکـيـد         
قانون کار اجرا نشده است و تـالش،           
جهت اجراي آن تاکنون نتيـجـه نـداده           
است بدليل جهاد دوره اجرا نشدن آن         
کارگران اين شرکت خدمـات جـبـران          
ناپذيري را تحمل کرده انـد و بـاعـث           
شده که حقوق کارگـران ارتـقـاع پـيـدا           

 .نکند
: زيــر خــط بــودن کــارگــران          -4

کارگران اين شرکـت هـمـانـنـد تـمـام               
کارگران ايران زير خط فقر قرار دارنـد        
و ميانگين حقوق ماهيانه آنها حدود      

 هـزار تـومـان مـي بـاشـد و                 250
کارگران مجبورند ساعـات بسـيـاري        
به صورت اضافه کاري بـپـردازنـد تـا           
بخشي از نيازهاي زنـدگـي خـود را              
تامين کنند لـذا انـتـظـار داريـم کـه                 

 هـزار تـومـان      400فاصله خط فقر  
تا حقوقمان به شکلي تامين شـود تـا         

 -5.   به زندگـي حـداقـلـي بـپـردازيـم             
شـرکـت داراي حـدود         :   منازل شرکت 

 منزل شرکتي مي باشد ولـي        700
متاسفانه تـعـداد زيـادي از مـنـازل               

شرکت در اختيار نيروهاي نظامـي و       
انتظامي و کـارکـنـان دادگسـتـري و             
آموزش و پرورش مي باشد در حالـي        
که کارگران حدود نيمي از حقوق خود   
را جهت کرايه منزل استيجـاري مـي          
پردازند و متاسفانه بيشتر آنها هم که 
منزل دارند در مناطق روستايي مـي       
باشند و در صـورتـي کـه در شـهـر                   
باشند در مناطـقـي از شـهـر داراي               
منزل هسـتـنـد کـه بـافـت فـرسـوده                   
محسوب مي شوند بـدلـيـل شـرايـط            

 -6.   مالي بدي کـه کـارگـران دارنـد           
بـيـشـتـر     :   زيان آور بـودن مـحـل کـار           

قسمـتـهـاي شـرکـت جـزء مشـاغـل                 
سخت و زيان آور مي باشند و طـبـق            

 ساعت  6قانون کارکنان شرکت بايد     
در روز کار کنند ولي متاسفانه تـايـم          
کاري شرکت طوري است که کارکنان      

 ساعت مشـغـول     11شرکت در روز    
کار مي باشند که تـايـم آن کشـنـده                
است و فـقـط کـارکـنـان شـرکـت از                   

 کـار    30 سال به جاي      20مزاياي  
استفاده مي کردند که متاسفانـه ايـن        
طـرح عـالرغـم ابـالغـيـه دولـت در                  
شرکت اجرا نمي شـودبـخـصـوص در           
خصوص کارکندان، شرکت که به آنها   
اعالم نموده اند که شامل آنهـا نـمـي            
شود در حالي که بـا هـمـيـن قـانـون                
ديگر کارمندان شـاغـل در هـمـيـن               

 -7.   کـارهــا بـازنشــســتـه شــده انـد            
شـرکـت   :   سختي کار و بدي آب و هـوا  

نيشکر هفت تپه در خوزستان منطقه      
گرمسيري قرار دارد لذا شرکت بدليل 
سطح زير کشت نيشکر داراي هـواي         
بسيار گرم مي باشد و اغـلـب هـواي            

 درجه در روز دارد و در           50باالي  
بخش آبياري و سم پـاشـي کـارگـران              
بايد درون مزارع بروند و کار کننـد و       
درون کارخانه هم بدليل وجود بـخـار          
جهت طباخي گـرم بسـيـاري وجـود              
دارد و از نظر آلودگي صوتـي نـيـز از       
حد استاندارد خارج مي بـاشـد و بـر            
اعصاب و روان افراد شاغل در ايـن           
قسمت تـاثـيـر بـدي گـذاشـتـه ولـي                   
متاسفانه سختي کار پرداختي به مـا       

 2500 تومان و بدي هوا 2000
تومان مي بـاشـد کـه جـاي تـاسـف                 

: نــحــوه پــرداخــت حــقــوق         -8.   دارد
حقوق کارگران سه مـاهـي اسـت کـه             
پرداخت نشده است و دو سال نيز پول         

بن کارگـران نـيـز داده نشـده، قـبـال                  
جيريه غير نقدي به کارگران پـرداخـت       
مي شد که مايحتاج چند ماه خوراک       
کارگران را تـامـيـن مـي کـرد ولـي                  
متاسفانه چندين سال است که ديـگـر        

 .داده نمي شود
سـيـاسـت    :   خصوصي سـازي    -9

دولت در خصوص، خصوصـي سـازي     
باعث شده است که عـمـال دولـت از             
حمايت خـود از شـرکـتـهـاي دولـتـي               
بخصوص شرکت نيشکر هـفـت تـپـه           
دست بکشد و به دليل دولـتـي بـودن            
آن بودجه در اختيار آن قرار نـدهـد و             
اين شرکت را به حال خـود رهـا کـرده          
است و باعث شده که شرکـت حـقـوق            
معوقه کـارکـنـان خـود را پـرداخـت                
نکند و اعتراض ديگر کارگران هفـت       
تپه به خصوصي سـازي بـديـن دلـيـل          
مي باشد که ايـن امـر در خصـوص              
شرک فند دزفول بـد انـجـام گـرفـت و              
شرکـت مـذکـور ورشـکـسـتـه شـد و                 
کارگران آن بيکار شدند و اگر اين امر   
نيز در خصوص نيشکر هفت تپه بـد          

 هزار نفـر بـيـکـار مـي         5انجام گيرد   
ــد  ــات جــهــت         -10.   شــون ــتــخــاب ان

کـارگـران   :   تشکيل شورا يا سـنـديـکـا       
 ماه است کـه فـاقـد           6شرکت حدود   

نمايده جهت پيگيـري مـطـالـبـات و             
حقوق معوقه خود مي باشند و ايـن          
امر باعث شـده صـداي خـود را بـا                  
تحصن به گوش مسئوليـن بـرسـانـنـد        
جهت برگزاري انتخابات شورا بـارهـا       
بـه اداره کـار و مسـئـولـيـن شـرکـت                  
مراجعه شده ولي هيچ گونـه تـرتـيـب            
اثري داده نشده است البتـه کـارگـران           
مايل به تشکيل سنديکا هستنـد کـه      

توجه به شکل کار سنديکا کـارگـران        با  
بهتر از حقوق خـود مـي تـوانـنـد دفـاع               
کنند ولي متاسفانه بدليل برخورد بـدي       
که با سنديکاي کارگران اتوبـوس رانـي          

. تهران شده اين امر مشکل شـده اسـت          
اجرا نشدن برخي از شناسه هـاي       -11
مديران شرکـت مـتـاسـفـانـه از             :   دولتي

اجراي بعضي از بخشنامه هـاي دولـت          
کـه حـمـايـت حـداقـلـي را در بـر دارد                      
اجتناب مي کنند که دو مـوارد آن را              

دولت اخـيـرا اعـالم         . اطالع مي رساند    
نموده که کارگرانـي کـه فـاقـد مسـکـن               
مي باشند به اداره کار معرفي شوند که       

مــورد بــعــدي    .   ايــن کــار انــجــام نشــد         

 
  از کارکنان و کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه

، سازمان حقوق بشر و       ) ILO(به سازمان جهاني کار       
 )ITUC(سنديکاي جهاني کارگري 

  برگرفته نقل از سايت شورا



 14  ١٣٨٦ مرداد ٢٥   کارگر کمونيست

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

  !کارگران و مردم آزاديخواه
 ٨٦ مـرداد       ١٤امروز مـورخـه        

 نفر از کـارگـران بـازداشـت          ١١احکام  
شده در مراسم اول ماه مه سنـنـدج بـه             
نامهاي خالد سواري، اقبال لـطـيـفـي،          
يداهللا مرادي، طيـب مـالئـي، فـارس             
گويليان، صديق امجدي، حـبـيـب اهللا          
کله کاني، محي الدين رجبـي، طـيـب           
چتاني، صديـق صـبـحـانـي و عـبـاس               

بـر طـبـق ايـن          .   اندرياري صـادر شـد       
 91احکام اين کارگران هـر کـدام بـه             

 ضربه شالق تـعـزيـري    10روز زندان و    
  .محکوم شده اند

 11صدور چنين احکامـي بـراي       
نفـر از کـارگـران بـازداشـت شـده در                    
مراسم اول ماه مه سنندج در شرايـطـي       
که طبقه کارگر جهاني در تب و تـاب            
اعتراض به تداوم بـازداشـت مـحـمـود            
صالحي و منصور اسـالـو بسـر مـي               

بــرد، يــک دهــن کــجــي آشــکــار بــه                
ميليونها کارگري است که در سرتاسـر        
جهان خواهـان آزادي ايـن دو نـفـر و                  
پايان دادن بـه تـعـقـيـب و بـازداشـت                   

  .رهبران کارگري هستند
اين وضعيت و صدور احکام قـرون       
وسطايي شالق و زندان براي کارگـرانـي        
که از توليد ثروت و نعمت در جـامـعـه           
چيزي جز فقر و فالکـت پـايـان نـاپـذيـر           
سهم شـان نـبـوده اسـت حـکـايـت از                    
تحميل شرايطي بـس بـرده وارتـر بـر                 
کارگران از سوي سرمـايـه داري ايـران            

  .دارد
سرکوب وحشيانه اين کارگران بـا        
گاز فلفل و باتوم و بـه زنـدان افـکـنـدن               
آنان به مدت ده روز، عطش دشـمـنـان            
طبقه کارگر را فرو نـنـشـانـده اسـت و                
آنان با صدور احکـام قـرون وسـطـايـي              
زندان و شالق براي اين کارگران در پـي          
آن هستند تا همچون دوران بـرده داري        

آشکارا غل و زنجير بر گـردن تـولـيـد               
کنندگان ثروت در جامعه بياندازند تـا        
آز و طمع سيري ناپذير خود را بيش از      

  .پيش فرو نشانند
  !کارگران و مردم آزاديخواه

نبايد به ايـن وضـعـيـت تـن داد،                
نبايد گذاشت محمود و مـنـصـور در             
زندان مانده و احکام صـادره در مـورد       

 نفر از کارگران در شهر سننـدج بـه     ١١
اجرا در بيايد، پيکر کارگران سنندجـي       
و خــانــواده هــايشــان از اخــراج، از                 
دستمزدهـاي زيـر خـط فـقـر و عـدم                   
پرداخت اين دستمزدها و کـل ظـلـم و             
ستم نظام ضد انساني سـرمـايـه داري           
در هم خميده و دشمنان شـالق بـدسـت        
طبقه کارگر در کمـال شـقـاوت و بـي                
رحمـي در پـي وارد کـردن ضـربـات                   
تازيانه بر پيکر از فقر در هـم خـمـيـده            

  .اين کارگران است
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي   

و بيکار با تمام توان اين اجـازه را بـه                
دشمنان طبقه کارگر نخـواهـد داد تـا            
ضربات شالقف بر تـن از فـقـر در هـم               
خميده هم طبقه اي هايمان در سنـنـدج         
فرود آيد، مـا کـارگـران در اتـحـاديـه                 
سراسري کارگران اخراجي و بيکـار ايـن    
اجازه را نـخـواهـيـم داد تـا مـحـمـود                   
صالحي با تني رنجور جان خود را در          
زندان از دست بدهد، کارگران شـاهـو،          
پرريس و نسـاجـي کـردسـتـان از يـاد                 
نبرده اند که چگونه محمود خـود را در       
حمايت از آنان به سنندج مي رسـانـد،           
ما اعضاي اتحاديه سراسري کـارگـران        
اخراجي و بيکار محمود و منـصـور و        

 نفر از هم طبقه اي هايمان را در        11
قبال تازيانه و زنـدان دشـمـنـان طـبـقـه               

  .کارگر تنها نخواهيم گذاشت
ما از شما هم طبقه اي هاي خـود        
و تمـامـي مـردم آزاديـخـواه نـيـز در                    
سـرتـاســر ايـران مــيـخـواهــيـم تــا در                 

اعتراض به تداوم بازداشت محـمـود و         
منصور و احکام قرون وسطايـي صـادر    
شده بر عليه کـارگـران، بـه هـر نـحـو                   

 مرداد به اعتـراض  18ممکن در روز    
جهاني کارگران بپيونديد تا با اتکا بـه      
قدرت متحدانـه خـود اجـازه نـدهـيـم                
بيش از اينها زندگي و حق حيـات مـا            
کارگران و عموم مـردم را در ايـران بـه             

  .تباهي بکشانند
  زنده باد همبستگي کارگري

اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي   
  ٨٦ مرداد ١٤و بيکار 

www.ettehade.com  
k.ekhraji@gmail.com  

  :رونوشت به
آي ( کنفدراسيون اتحاديه جهانـي      

، فـدراسـيـون جـهـانـي            ) تي يـو سـي         
و )   آي تـي اف      ( کارگران حمل و نقل       

تــمــامــي ســازمــانــهــاي کــارگــري در          
  سرتاسر دنيا

 
اعتراض بزنيمدر اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحي، منصور اسالو و صدور احکام قرون وسطايي شالق و زندان دست به   

 مـرداد تـعـداد         ١٦روز سه شنبـه     
 نفر  از كارگران شـاغـل در طـرح           ٥٠

پـل مـيــانـگــذر دريــاچـه ارومـيــه در                
اعــتــراض بــه دســتــمــزد و مــزايــاي              

پرداخت نشده خود در مقابل سـازمـان        
اي     كــار و آمــوزش فــنــي و حــرفــه                

. آذربــايــجــان غــربــي تــجــمــع كــردنــد         
نمايندگان اين كارگـران پـس ازمـدتـي           

تحصـن بـه مسـووالن ايـن سـازمـان                 
مراجعه و خواستهـاي خـود را اعـالم            

تحت فشار کارگران حسـيـن   .       داشتند
قربانـزاده  ريـيـس اداره روابـط كـار،                 

اي    سازمان كار و آموزش فني و حرفـه       
آذربايجان غربـي در مـيـان کـارگـران              
حاضر شد و به کارگران قـول پـرداخـت          

و جـويـا شـدن         .     مطالباتشان را داد     
مشـكـالت آنــهـا قـول مسـاعــد داد                
موضوع بررسي و تـمـامـي حـقـوق و               

ايـن  .   مزاياي آنان پرداخت خواهد شـد       

. اجتماع پس از دو ساعت پايان يـافـت      
گران خواهان دستمزدهاي پـرداخـت    کار

 . نشده خود هستند

 
  تن از کارگران شاغل ٥٠تجمع 

 در طرح پل ميانگذر درياچه اروميه

اي بود از طريـق دولـت کـه         بخشنامه  
شرکتهايي دولتي که توليـد آنـهـا از            
ظرفيت اسمي خود بيشتر باشد مـي         

 درصـد بـه حـقـوق           8توانند ساليانه   
کارکنان خود اضـافـه نـمـايـنـد ولـي               

 سـال   2متاسفانه اين امر با توجه به       
توليد اين شرکت بيش از حد اسـمـي           

 اين امر 83 و  82خود در سالهاي    

توسط هيئت مديـره شـرکـت انـجـام             
نگرفت و ضربه جبـران نـاپـذيـري بـه               
حقـوق کـارگـران کـه زيـر خـط فـقـر                    

 .هستند وارد آمد
مناقصه ها و مزايده ها و  -12

هيئت مديره شـرکـت   :  پيمان کاري ها 
در سالهاي گذشـتـه جـهـت واگـذاري            
پيمانکاري و فروش بعضي از امـوال         

خود به صورتي عمل نموده که افـراد      
فاميل و خـويشـاونـدان خـود بـرنـده                
شوند و واگـذاري پـيـمـانـکـاري بـه                   
فرزندان مديران و خويشـاونـدان آنـهـا        
که حتي فاقد شرکت ثبت شده بـودنـد    

(و بعضي از آنها داراي سن کمتـر از    
بودندکه اين عمل باعث ضربه )   18

. جبران ناپذيري به توليـد شـکـر شـد            
: حاکم بـودن دو قـانـون کـار                -13

کارکنان شرکت نيشکر هفت تپـه بـه          

دو دسته تقسيم شده اند عده اي تابـع         
قانون نظام هماهنگ و عده اي ديگـر      
تابع قانون کار مي باشند کساني کـه        
تابع قانون نظام هماهنگ هستند از        
مــزايــاي دريــافــت پــول مــرخصــي             
استفاده مي کنند ولي کارگـران تـابـع        
قانون کار از اين مزايا بي نصيب مي 
باشند ولي کسانـي کـه تـابـع نـظـام                 
هماهنگ هستند طبق قانون تامـيـن       
اجتماعي و کار بازنشسته مي شونـد       

و در پاداش گـرفـتـن نـيـز هـمـانـنـد                    
کارگران به دسـتـور هـيـئـت مـديـره                 

  .شرکت پاداش دريافت مي کنند
کارگران شرکت طرح نيـشـکـر هـفـت            

 مـرداد    ١٥  -شهرستان شـوش     -تپه
٨٦ 

 

   
١٣از صفحه  ...از کارکنان و کارگران شرکت کشت و   

مدافع کارگر نيست و خبري بـه گـوش            
ظـاهـرا امـر بـر          .   کسي نخواهد رسـيـد     

خودشان هم مشبته شده كه اگر ايـنـهـا            
اخبار اعتراضات و اعتصابات كارگري    
را دست و پاشكستـه و تـحـريـف شـده                
ندهند، اخـبـار اعـتـراضـات كـارگـري                

به ايشان بايـد گـفـت    .   منعكس نميشود 
خبـرهـا   .   ان دوره سالهاست گذشته است 

بردوش امواج بسياري بالفاصلـه از سـد     
سانسور ميگذرد و بـه گـوش هـمـگـان              

! خـيـال ايشـان راحـت بـاشـد             .   ميـرسـد  
مشكلشان البته اينست كه چرا احمـدي     
نژاد نميفهمد كه اگر ايـلـنـا را بـبـنـدد                  
رسـانــه هــاي غـيــر دولــتــي و چـپ و                    
راديكال به مـرجـع خـبـر اعـتـراضـات                 

. في الواقع هم شده انـد .   تبديل ميشوند 

با وجود دستگاه هاي عريض و طـويـل           
 9سانسور و سرکـوب شـديـد، واقـعـه               

ــه                    اوت نشــان داد کــارگــران ايــران ن
مدافعاني از جنس خانه کارگريها مـي         

بـا  " .   ايلنا" خواهند نه ارگان خبري مثل      
وجود اين فشارهـا و ايـجـاد جـو رعـب             
ــوســيلــه                   وحشــت در مــاه گــذشــتــه ب
اعدامهاي در مالعام و سـنـگـسـار و               
بگير وببند دانشجـويـان و کـارگـران و              
صادر کردن حکمهاي قـرون وسـطـايـي            

اتــحــاديــه ســراســري     "   بــراي کــارگــران       
، کـارگـران     " کارگران اخراجي و بـيـکـار        

ايران توانستنـد هـمـبـسـتـگـي جـهـانـي                
کارگران دنيا را جلب کننـد از آن بـاالتـر         
جنبش همبستگي جهاني را به حـرکـت        

 اوت مصـاحـبـه       9همزمان با   .   وادارند
سرکار خانم منتشر شد که البته حـتـمـا          

و اصال و ابدا !   از سر تصادف بوده است    
ربطـي بـه هـم نـداشـتـه، اصـال مـگـر                      
روزنامه هاي رسمي يک کالم نـوشـتـنـد        

 اوت چه خبر است و ايلنا هـم     9که روز   
که بسته است پس هـيـچ تصـادفـي در               

 اوت نشـان        9امـا حـرکـت      !   کار نبوده 
اين بود کـه کـارگـران بـه تشـکـيـالت                   
جاسوسي و سـرکـوب احـتـيـاج نـدارنـد               
بلکه خود با قدرت اجتمـاعـي جـهـانـي             

 9. خود امر خود را پيش خواهـنـد بـرد         
اوت يکبـار ديـگـر فـريـاد کـارگـران را                 
منعکـس نـمـود کـه تشـکـيـالت ضـد                 

  .کارگري بايد منحل گردند

 

٦از صفحه  ... اوت و تشکيالت ٩    
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جنبش کـارگـري در ايـران چـهـره                 
جديدي بخود گرفـتـه اسـت  و امـروز                 
صداي اعتراض کارگران نـه تـنـهـا در               
سطح جامعه ايران بلکه در سـطـح بـيـن        

 ١٨(  اوت ٩.   المللي انعکاس مي يابـد   
يکـي از لـحـظـات مـهـم ايـن                  )   مرداد

منصـور اسـانـلـو را رژيـم              .   جنبش بود 
 ،مورد ضرب و شتـم قـرا رداد و ربـود            

محمود صالحـي را قـبـل از اول مـه                   
 انـعـکـاس اعـتـراضـات            ،دستگير کرد 

کارگران باعث شد تا يک کمپين جهاني      
بين المللي براي آزادي محمود صالحي      
و منصور اسانلو و در دفاع از فـعـالـيـن           

 اوت   ١٩.   کارگري در ايران شکل گيرد    
در واقع ادامه اتفاقي بود کـه يـکـسـال              

.  فوريه ما شاهـدش بـوديـم   ١٥پيش در   
يک روز همبستگي بين المللي کارگـري       

اينها اتفاقات مهـمـي    .   با کارگران ايران  
است که امروز نـه تـنـهـا در جـنـبـش                     
کارگري در ايران بلکـه در سـطـح بـيـن               
المللي ما شاهـدش هسـتـيـم و بـطـور                 
واقعي راديکاليسم جنبش کـارگـري در       

 ابراز وجود اجتماعي رهبران ايـن   ،ايران
جنبش و تبديل جنبش کارگري به وزنـه       
اي مهم در تحوالت سـيـاسـي ايـران و               

 هـمـه و هـمـه            ،نقش چپ در راس آن        
فاکتورهاي مـهـمـي اسـت کـه چـنـيـن                  
روزهايي را بعنوان روزهاي همبستـگـي     
کارگري در سطـح جـهـانـي شـکـل داده               

 . است
خاطرم هست چنـديـن سـال پـيـش             
هنگاميکه اولين بار محمود صـالـحـي       

 و حـزب       ،دستگير و زندانـي شـده بـود       
کمونيست کارگري کـمـپـيـنـي جـهـانـي             
براي آزادي وي را در دستور گذاشت کـه        
در آخر نيز با پيروزي و موفقـيـت و بـا               

 بسياري  ،آزادي وي از زندان پايان يافت     
ــانــات ديــگــر بــر مــا خــرده                     از جــري
ميگرفتند و ميگفتند علني کردن نـام        
ايشان غير مسئوالنه است و مشـکـل            

 اما امروز خوشبختانه شاهـد ايـن     ،ساز
هستيم که نيروهاي بسيـاري وارد ايـن           

اينـهـا هـمـه       .   عرصه از مبارزه شده اند 
پيشروي جنبش کارگري در ايران اسـت         
و   به يک اعتبار جـنـبـش کـارگـري در             
ايران دارد  تاثيرات خود را بـر جـنـبـش        
کارگري در سطح جهاني نيز مـيـگـذارد         
و امروز سازمانهاي کارگـري در سـطـح         

بين المللي را بـه اقـدامـات مسـتـقـيـم                
 اوت   ٩ فـوريـه و          ١٥کارگري از نوع     

ايـن اتـفـاقـات  امـروز             .   کشانده اسـت   
طبقه کارگر در ايـران را در مـوقـعـيـت              

از جـملـه   .   بسيار مساعدي قرار ميدهـد  
 فوريه سـال گـذشـتـه هـنـگـامـيـکـه             ١٥

نزديک به هـزار کـارگـر شـرکـت واحـد                  
 يـکـبـاره ظـرف دو روز               ،زنداني شدند 

بخش اعظم کارگران بازداشتي از زنـدان    
آزاد شدند و خود اين اتـفـاقـات روحـيـه            
جديدي در ميـان کـارگـران واحـد و در                

. جنبـش کـارگـري ايـران بـوجـود آورد                
بدنبال آن کارگر نيروي خود را عظيم تـر     
و فراتر  از نيرويي  که در زير يک سقـف         

 .   بازيافت،و در محيط کار ميديد
 اوت امسـال و  فـراخـوان بـيـن                ٩

المللي براي آزادي منـصـور اسـانـلـو و               
محمود صالحي و در دفـاع از فـعـالـيـن        
کارگري جنب و جوش جديدي در ميـان         

از جـملـه     .   کارگران در ايران ايجاد کـرد    
ما شاهد اين بوديـم کـه در شـهـرهـاي                 
مختلف و در محافل کارگري صحـبـت        
از پيوستـن بـه ايـن روز هـمـبـسـتـگـي                   

نامه هاي حمايتي بسيـاري  . جهاني بود 
از مراکز مختلف کارگري و جمع هـاي          
وسيعي از کارگران در مناطق مختـلـف     

ــعــي               .   داده شــد     ــطــور واق ــعــالوه  ب ب
تظاهراتهايي که در خارج کشور انـجـام       

 آنهم در فضاي سرکوبي که رژيم      ،گرفت
  فضاي اميدبخشـي    ،بوجود آورده است  

در ايـن    .  را در ميان کارگران ايجاد کرد 
روز رژيم در تـهـران شـهـر را بصـورت                  

 امـا    ،حکومت نظامـي در آورده بـود           
وضع غير عادي شهر باعـث شـده بـود             
که  مردم عـادي اي کـه اطـالعـي از                    

 از يـکـديـگـر عـلـت            ،موضوع نداشتند 
نظامي تر شـدن فضـا را پـرس و جـو                   
شوند و دهان بـه دهـان هـمـه جـا  از                       
فراخوان جهاني در حمايـت از کـارگـران         
دستيگر شده و فعالين کارگري در ايران     

( اوت      ٩به اين ترتـيـب     .   صحبت بود 
تجربه جديدي از هبستگي  )    مرداد ١٨

جهاني براي نه تنها کارگران بلکـه بـراي     
 . کل مردم در ايران بود

اما بد نيست نگاهي مـخـتـصـري          
هم در مورد  تـالش کـارگـران در ايـران           
براي تـجـمـع در ايـران و جـنـبـه هـاي                      

زيـرا كـمـپـيـن و           .   مختلف آن بيندازيـم   

مبارزه كارگـران بـراي آزادي فـعـالـيـن               
كارگري ادامه خواهد يافت و الزم است        
ايرادات كار ديـده شـود تـا بـتـوان در                   
ادامه قدرتمندتر و مـتـحـد تـر حـركـت              

اعالم فراخوان جهاني براي آزادي .   كنيم
منصور اسانلو و محمود صالحي و در     
دفاع از فعالين کارگري در ايران جـنـب         
و جــوش جــديــدي در مـيــان رهــبــران               

.  کارگري و در ميان کارگران ايجاد کـرد   
اما نظامي شدن فضاي شهرها تصميـم        
گيري براي تجمعات کـارگـري در ايـن             

هــمــه جــا    .   روز را دشــوار کــرده بــود            
صحبت از اين بود که فرصت مناسبـي        

از .   ايجاد شده است و بايـد کـاري کـرد            
يکسو بحث بر سر  تجمع در مکاني در      
بيرون و در خـيـابـان و پـيـوسـتـن بـه                        

 و از سـويـي          ،تظاهراتهاي جهاني بـود   
ديگر بحث بر سر اشکال آرام حـرکـت و           
مهار کردن دامنه اين فضاي اعتراضي      

اينجا نيـز بـار ديـگـر مـا              .   و غيره بود  
 بوديم، تقابلي  کـه           شاهد تقابلي آشنا  

در مناسبـت هـاي مـخـتـلـف و بـطـور                  
مشــخــص در گــرامــيــداشــت اول مــه             
امسال نيز شاهدش بوديم و اکـنـون در            
فضاي پليسي اي که رژيم بوجـود آورده          

 ايـن تـقـابـل بـيـشـتـر بـه چشـم                      ،اسـت 
ــراي             .   مــيــخــورد  مــا شــاهــد تــالش ب

منحصر کردن  اعتراض کـارگـران  در            
چهارچوب هاي تعيين شده قانـونـي  و            

. نهايتا در شکل نافرماني مدني بوديـم       
اين تقابل را در ميان همه كارگران و از       
جمله در ميان كارگران شركت واحد نيـز   

روشن بود كه تـالش هـمـه      .     ميشد ديد 
كارگران اين بود كـه كـاري بـكـنـنـد و                  

. بنوعي اعتراض خود را نشـان دهـنـد           
اما در مـتـن ايـن کشـاکـش بـود کـه                       
سنديكاي كارگران شركت واحد بـه ايـن      

 اوت بـه       ٩تصميم رسيد كه   بـرا ي               
تجمع در منزل منصور اسانلو فـراخـوان    

تصميمي كه بـطـور واقـعـي  از                .   دهد
جنبه رزمندگي و گستردگي حركت در        
اين روز ميكاست  و با توجه به فضـاي     

 ،پليسي که شهرها بخود گرفته بـودنـد         
عمال تصمـيـم گـيـري بـراي هـر اقـدام                   
ديگري از سوي ديگر کارگران را دشـوار   

در نتيجه صـف مـتـحـدي کـه           .  ميكرد
قرار بود با تصميمي واحد و در کـنـار              

 در   ،يک اقدام جهاني به حـرکـت درآيـد          
تالشي براي بهانه ندادن به دست رژيم و        

. يا داليلي مشابـه آن چـنـد تـکـه شـد                  

 نـقـد بـه         ،طبعا نقد من به اين تصميـم      
سرزدن کارگران به خانواده کارگراني کـه     
دستگير و زنـدانـي شـده انـد و اعـالم                  

روشـن اسـت     .   همبستگي با آنان نيست   
که ما همواره خود را کنار خانواده ايـن           
کارگران مي دانيـم و هـمـبـسـتـگـي بـا                 
خانواده هاي آنـان  يـک گـام مـهـم و                      
ارزشمند در مبارزه براي آزادي زندانيان      
سيـاسـي و حـمـايـت از خـواسـتـهـا و                       

امــا  تصــمــيــم       .     مــبــارزات آنــهــاســت   
سنديکاي شـرکـت واحـد بـه کشـانـدن                 

بـه مـنـزل      )    مرداد ١٨( اوت ٩حرکت  
سـر  .   منصور اسانلو امري متفاوت بود    

زدن به خانواده منـصـور اسـانـلـو و يـا                 
محمود صالحي و يـا ديـگـر کـارگـران              
دستگير شده ميتوانست در هر شـرايـط    

نــکـتـه مـهــم      .   ديـگـري صـورت گـيـرد          
 اوت روز يک اقدام جهاني ٩اينست که   

براي آزادي منصور اسانلو و مـحـمـود            
صـالـحـي و در حـمـايـت از فـعـالـيـن                       
کارگري در ايران بود و براي کـارگـران و      
مردم ايران فرصتي بود کـه مـتـحـد و                
قدرتمند به خيابان بيايند و  براي آزادي       
منصور اسانلو و محـمـود صـالـحـي و            
تمام زندانيان سياسي به حرکتي جهاني       

بــه نــظــر مــن فــراخــوان            .   بــپــيــونــدنــد 
سنديکاي واحد بـه تـجـمـع در مـحـل                  
منزل منصور اسـانـلـو  از چـنـد نـظـر                    
محدود کننده و خـطـا بـود کـه سـعـي                  

 :ميکنم در اينجا توضيح دهم
 اوت فراخوان جـهـانـي بـراي       ٩  -١

آزادي مــنــصــور اســنــلــو و مــحــمــود              
صـالـحـي و در حـمـايـت از فـعـالـيـن                       

 کشـانـدن مـحـل       ،کارگري در ايران بـود    
اعتراض به منزل منصور اسانلو ابـعـاد        
اجتماعي اين حرکت را محدود و جنبـه    

بـديـن   .   اعتراضي آنـرا کـاهـش مـيـداد           
ترتيب موضوع از مساله اي که به همـه   
کارگـران مـربـوط بـود و مـيـتـوانسـت                 
بخش عظيمي از جامعه را بـه حـرکـت          
در آورد و يــک هــمــبـســتــگــي وســيــع                
کارگري را شكل دهد، بـه جـمـع شـدن                
تعـدادي از خـود کـارگـران سـنـديـکـاي                

 . واحد منحصر ماند
در حاليکه در ميان مـحـافـل          -٢

کارگري و در بخش هاي مختلف بحـث         
بر سر پيوستن به اين حرکت جهاني داغ  

در حاليکه صحبـت از تـجـمـع در          .  بود
مراکز عمومي و در خيابـان بـود و در            
حــالــيــکــه  مــا شــاهــد پــيــام هــاي                    

همبستگـي بـا ايـن فـراخـوان جـهـانـي                 
اعالم مـحـل تـجـمـع از سـوي                 .   بوديم

سـنــديـکــاي واحـد در مــحـل زنــدگــي               
منصور اسانلو عمال کار را براي شـکـل     
دادن به يک حرکت متحـد و بـزرگ بـا                
شرکت همه بخش هاي کارگري مشکل      

آنهم در شرايطـي کـه کـارگـران          .   ساخت
شرکت واحد وزن سنـگـيـنـي در مـيـان               

 . کارگران دارند
محدود کردن تجمع بـه مـنـزل           -٣

 در مـکـانـي دور از              ،منصور اسانـلـو   
 امکان کنتـرل نـيـروهـاي     ،اجتماع مردم 

از انـعـکـاس      .   انتظامي رژيم را باال برد    
خبر در سطح شهـر و انـعـکـاس وسـيـع             

ضمـن  .   خبر اعتراض در اين روز کاست     
اينکه بطور واقعي بسيـاري از کـارگـران        
ــهــاي                     واحــد و از کــارگــران و انســان
آزاديخواه از بخش هاي ديگـر جـامـعـه            
تالش کردند که در اين روز خـود را بـه              
محل  منزل منصور اسـانـلـو کـه قـرار               

کـه  .   بود محل تجمـع بـاشـد بـرسـانـنـد              
 نفر از اعضاي سـنـديـکـاي         ٥متاسفانه  

 يعقـوب  ،واحد به اسامي ابراهيم مددي 
 ابراهيم گوهـري،   ، داود رضوي  ،سليمي

و همايون جابـري و دو نـفـر ديـگـر بـه                    
طـاهـر صـادقـي و فـاطـمـه               اسامـي    

 .   شدندحاجيلودستگير 
در هر حـال کـمـپـيـن بـراي آزادي                  

 بـراي آزادي       ،کارگران دسـتـيـگـر شـده        
محمود صالحي و منـصـور اسـانـلـو و            
براي لـغـو احـکـام صـادره شـده بـراي                    
کارگران دستگير شده اول مـه سـنـنـدج            

اتحاديه هـاي کـارگـري در         .   ادامه دارد 
سطح جهاني اعالم داشته اند کـه دسـت        

. به اعتراضات گسترده تري خواهند زد     
امروز بهترين فرصت است که با صـفـي    
متحد و قدرتمند تهاجم جديد رژيـم را           

 .عقب راند
هم اكنون طوماري اعـتـراضـي بـا           
خواست آزادي منصور اسانلو، محمـود      

 ١٨صالحي، كارگران دستگير شده در      
 اوت و لغو احكام صـادر شـده    ٩( مرداد

براي كارگـران دسـتـگـيـر شـده اول مـه                

 

 چه گذشت)  مرداد١٨( اوت ٩در 
 

 شهال دانشفر 

١١صفحه   
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اتحاديه سراسري کارگران 
    اخراجي و بيکار

                                                      
www.ettehade.com  

بدنبال فراخوان اتحاديه سراسـري     
کارگران اخراجي و بيکار بـراي اعـالم       

روز بين المللي بـراي    " همبستگي با     
و اعتراض به تـداوم بـازداشـت      "   اقدام

محمود صالحي و منصـور اسـالـو و       
لغو فوري احکام بـازداشـت شـدگـان            
مـراسـم اول مـاه مـه در سـنـنــدج،                   
کارگران کارخانه هاي نساجي شاهو،     

کارخانه پرريس، نساجي کردستان و       
برخي ديگر از کارگران در سنندج بـا        
امضــاي طــومــاري خــواهــان آزادي          
فوري و بي قـيـد و شـرط مـحـمـود                   
صالحي و منصور اسالـو از زنـدان و           
لغو فوري احکـام صـادر شـده بـراي               

 نفر از کارگران بازداشت شده در    11
  .مراسم اول ماه مه سنندج شدند

متن اين طومار و اسـامـي امضـا              
   :کنندگان بشرح زير است

ما امضا کنندگان اين بـيـانـيـه            
روز بـيـن     " ضمن اعالم همبستگي با     

کــه از طــرف      "   الـمـلــلـي بـراي اقـدام          
کنفدراسيون اتحاديه هاي کارگري و       
فدراسيون جهانـي کـارگـران حـمـل و            
نقل اعالم شده است مصرانه خواهان      
آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط                   
محمود صالحي و منصور اسالـو از         
زندان و لغو احکام صـادره بـر عـلـيـه              
يازده نفر از کارگران بازداشت شده در 

 : .مراسم اول ماه مه سنندج هستيم
بــه گــزارش ســايــت اتــحــاد ســايــت            
اتحاديه سراسري کارگران اخراجـي و        

 نفـر  ١٠٨ مرداد  ٢٣بيکار تا تاريخ    
و .   اين طومـار را امضـا کـرده انـد               

امصاي اين طومار هم اکنون ادامـه         
 . دارد

يازده نفر از کارگران بازداشـت شـده        
در مراسم اول مه سنندج به جرم شرکـت    

 روز   ٩١در مراسم روز جهاني کارگر به   
حبس و ده ضربه شالق تعزيري محکوم       

 شدند
بنا بـه گـزارش اتـحـاديـه کـارگـران               
اخراجي و بيکار يازده نفـر از کـارگـران          
بازداشت شده در مـراسـم اول مـاه مـه                

اقـبـال     -سنندج به اسامي خالد سواري      
طيب مـالئـي     –يداهللا مرادي  – لطيفي

 -صديـق امـجـدي       -فارس گويليان   –
مـحـي الـديـن         -حبيب اهللا کـلـکـانـي           

صــديــق   -طــيــب چــتــانــي          -رجــبــي    
صبحاني و عباس اندرياري هرکدام بـه         
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  .تعزيري محکوم شدند

متن حکم صـادره از طـرف دادگـاه       
جمهوري اسالمي در مورد اين کارگران      

  :چنين است
در اين پرونده حسب کيفر خواسـت   "

صادره از دادسراي عمومي و انـقـالب           
شهرستان سننـدج بـه شـمـاره و تـاريـخ                

1037  –  26/2/1386 
 – اقبال لطـيـفـي     -خالد سواري :  آقايان

فـارس    –طيب مالئي     –يداهللا مرادي  
حبيـب اهللا    -صديق امجدي   -گويليان  
طـيـب     -محي الدين رجبي       -کلکاني  
صديق صـبـحـانـي و عـبـاس               -چتاني  

اندرياري متهم هستند به اخالل در نظـم    
و آسايش عمومي از طريق شـرکـت در           
تجمع غير قانوني و ايجاد حرکات غيـر   
متعارف و جنجال و هياهـو کـه اتـهـام             
ــرجــع                  مــوصــوف حســب گــزارش م

انتظامي و تحـقـيـقـات انـجـام گـرفـتـه                 
ضابطين بـه امـر مـقـامـات قضـايـي                  
دستگيري متهمين در حـال تـجـمـع و               
مدافعات غير واقعي متهمين و سـايـر         
قرائن موجود در پرونده محرز اسـت و           

 از قــانــون      618مســتــنــد بــه مــاده         
مجازات اسالمي هر يـک از مـتـهـمـيـن           

 روز   91رديف اول تا يازدهم به تحمل      
 ضـربـه شـالق تـعـزيـري              10حبس و    

  .محکوم ميگردند
راي صادره در خصوص مـتـهـمـيـن         
رديف اول تا دهم حضوري محسـوب و          

 روز پـس از ابـالغ قـابـل                 20ظرف   
تجديد نظر خواهي در دادگـاه تـجـديـد             
نظـر اسـتـان و مـتـهـم رديـف يـازدهـم                     
غيابي ظـرف ده روز از تـاريـخ ابـالغ                  
واقعي قابل اعتراض در ايـن دادگـاه و            

 روز ديـگـر قـابـل          20پس از آن ظرف     
تجديد نظر خواهي در دادگـاه تـجـديـد             

  .نظر استان مي باشد
 دادگــاه    104دادســراي شــعــبــه       
  "عمومي جزايي سنندج

رژيم اسالمي در ادامـه تـعـرضـات        
خود به کارگران و به کل جامعـه اکـنـون         
دست به صدور چنيـن احـکـامـي بـراي              
کارگران دستگير شده اول مـه سـنـنـدج            

رژيم اسالمي امروز خـود را       .   زده است 
در مقابل يـک اعـتـراض گسـتـرده در                 
سطح جامعه که انـعـکـاس آن ابـعـادي              

 مي بـيـنـد      �بين المللي پيدا کرده است    
و با چنين تعـرضـاتـي مـيـکـوشـد ايـن                 

برپايي اول مـه    . مبارزات را عقب براند 
حـق پـايـه اي هـمـه كـارگـران اسـت و                      

جمهوري اسالمي با ايـن احـكـام دارد             
ابتدايي ترين حقوق انسانـي را زيـر پـا             
ميگذارد و بايد با مقـابلـه جـدي هـمـه              
نيروهاي متمدن و انسان دوسـت روبـرو          

  .شود
اکنون در دل يک کمپين بين المللي       

 ١٨(  اوت      ٩و بــا نــزديـک شـدن بـه                 
 روز اقدام بيـن الـمـلـلـي بـراي            ،) مرداد

آزادي محـمـود صـالـحـي و مـنـصـور                  
فشار از روي فعالـيـن     اسانلو و برداشتن 
 کميته مبارزه بـراي      ،و رهبران کارگري  

پيـوسـتـن      آزادي زندانيان سياسي ضمن   
به اين کمپين خواهان مـحـکـوم کـردن             
اين احکام از سـوي تـمـامـي اتـحـاديـه                

و سازمانها و نـهـادهـاي           هاي کارگري 
روز .   انساندوست در سراسر جهـان اسـت   

سراسر جهـان     اوت بايد در ايران و در      ٩
با برپايي تجمعات و با بيانيه هـايـمـان            
 صداي اعتراضمان را بـه ايـن تـوحـش              
رژيم اسالمي بلند کنيم و رساتـر از هـر       
وقت با شعار زنداني سياسي آزاد بـايـد           

 .خيابانها بياييم گردد به
 کميته مبارزه براي آزادي  

  زندانيان سياسي 
  ٢٠٠٧ اوت ٦ -٨٥ مرداد ١٥
   :يلاي م

iran_political_prisoner@
yahoo.com 

  7779898968-0044 ا 
  

 
 يازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول مه سنندج 

  روز حبس و ٩١شرکت در مراسم روز جهاني کارگر به  به جرم
 شدند ده ضربه شالق تعزيري محکوم

 
 طومار اعتراضي کارگران در سنندج در اعتراض

 به احکام زندان و شالق براي دستگيرشدگان اول 
مه و براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو 

 را امضا کنيد

 اوت،   ١۵بنا به خبري كه امـروز          
، " اتـحـاد  "  مرداد در سـايـت     ٢٤برابر با  
اتـحــاديـه ســراسـري كــارگــران         " سـايــت    

درج گـرديـد، دادگـاه         "   اخراجي و بيكار  
عمومي جزائي سننـدج شـيـث امـانـي،          
رئيس هيئت مديره و صديـق كـريـمـي،            
عضو هيئت مديره ايـن تشـكـل را هـر             

 سال و نـيـم زنـدان مـحـكـوم              ٢كدام به  
بر اساس حكم ايـن دادگـاه، بـراي         .  كرد

 ماه و براي صديـق  ٦شيث اماني مدت    
 سال و نيم قابـل  ٢كريمي يكسال از اين  

 .باشد تبديل به جرايم نقدي مي
شيث اماني و صديـق كـريـمـي در             
جريان برگزاري مراسم اول مـاه امسـال           

 تـن ديـگـر از           ١١در سنندج همراه با      
اتـحـاديـه سـراسـري كـارگـران             " اعضاي  

دستـگـيـر شـدنـد كـه            "  اخراجي و بيكار 
شيث اماني و صديق کريمي هـر كـدام            
حدود چهـل روز را در بـازداشـت بسـر                 

 تـن    ١١رژيم اسالمي همچنين     .   بردند
از كارگران دستگير شده در مراسـم اول          
ماه مه سنندج را چـنـد روز پـيـش بـه                  

 ضربه شالق و ١٠احكام قرون وسطائي    
 .  روز حبس محكوم كرد٩١

صدور حكم زنـدان بـراي فـعـالـيـن               
کارگري به دنبال اتخاذ سياست رعـب و    
وحشت رژيم است كـه فـكـر مـيـكـنـد                  
ميتواند جنبش اعتراضي را بـا آن بـه             

اما دوره اي که رژيم بتوانـد     .   عقب براند 
مردم را مرعوب کند و به خانه بفرستـد        

فـراخـوان بـه اعـتـراض           .   گذشتـه اسـت    
 اوت نمـونـه اي از اعـتـراض             ٩جهاني  

وسيع و گسترده بود كه در سطح جهاني    
 . و در داخل کشور سازمان يافت

  ! مردم معترض! كارگران 
اگـر  .   رهبران خود را تنها نـگـذاريـد     

امروز جمهوري اسالمي شيث امـانـي،         
صــديــق كــريــمــي، مــنــصــور اســانــلــو،          
محمود صالحـي، مـحـمـد جـراحـي و                
غيره را بتواند دستگير كند و بـه كـنـج             
زندانها بفرستد، فردا هر اعـتـراضـي را           

اجـازه  .   تـر سـركـوب خـواهـد كـرد              خشن
مطالباتـي را    .   ندهيد اينها تنها بمانند   

مـطـرح   . . .   كه شيث، صديق، محمود و  
. كردند، مطالبات كـل جـامـعـه اسـت             

حزب كمونيست كارگري ضمن محكوم     
كردن احكام زندان، شالق و جريمه بـراي     
رهبران كارگري، هـمـه جـامـعـه را بـه                  

. مبارزه بر عليه اين احكام فراميخوانـد  
حزب بخصـوص از كـارگـران و مـردم                

اتـحـاديـه    " سنندج ميخواهد كه رهبران    
را "   سراسري كارگران اخراجي و بـيـكـار        

تنها نگذارند و در مـبـارزه بـراي لـغـو                 
احکام زندان بـراي آنـهـا مـتـشـكـل و                   

 .متحد به ميدان بيايند
 آزادي، برابري، حكومت كارگري 

 مرگ بر جمهوي اسالمي
حـزب  زنده باد جمهوري سوسياليـسـتـي     
 کمونيست کارگري ايران

   ٢٠٠٧ اوت ١۵ - ١٣٨٦ مرداد ٢٤ 

  
شيث اماني و صديق کريمي 
به زندان و پرداخت جريمه 

 محكوم شدند 

 سايت کارگران 
www.kagaran.org    

 
 


