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"...يچ ارزشي ندارندبدون ما اين دستگاه ها ه. ما بخشي از دستگاه هاي حفاري هستيم"
  گفتگو در جمع كارگران حفاري

  مقدمه 
كارگران صنعت حفاري تجارب مبارزاتي درخشان و آموزنده اي از 

بعد از سقوط رژيم پهلوي، كارگران حفاري .  دارند57دوران انقالب 
در دوره اي . سريعا به تشكل شوراي مستقل انقالبي خود پرداختند

 شده بود و مقامات شركت هاي حفاري و كه اقتصاد دچار هرج و مرج
شركاي خارجي آنان، راه فرار و خروج سرمايه هاي خود از كشور را 
در پيش گرفته بودند، شوراي كارگري براي برقراري نوعي از كنترل 

در شرايط اعتالي انقالبي تالش كرد و به دستاوردهاي )1(كارگري
ران در آن مبارزه اشاره به موضوعات مورد توجه كارگ. معيني رسيد

مي تواند تصوير روشنتري را از سطح آگاهي، دغدغه ها و شور انقالبي 
يكي از اقداماتي كه شوراي . همسنگران طبقاتي ما به نمايش بگذارد

كارگري حفاري با پشتيباني اكثريت قريب به اتفاق كارگران به عمل 
ا شور.  آموزش مهارت ها مربوط مي شد آورد به سازماندهي امر

سريعا تصميم گرفت كه كالس هاي ضروري براي اين كار را با 
آموزش . استخدام مدرسان مناسب و با هزينه مناسب تشكيل دهد

زبان انگليسي نيز با توجه به نيازهاي فني اين رشته صنعتي مد نظر 

در اين مورد، مبارزه معيني ميان برخي از متخصصان كه . قرار گرفت
ن قيمت با يكي از موسسات آموزش زبان خواهان عقد قرارداد گرا

شورا با احتساب هزينه ها و . بودند با نمايندگان كارگران در گرفت
براي جلوگيري از حيف و ميل و زد و بندهاي پشت پرده، تصميم 
گرفت كه با چند موسسه مختلف در مورد نرخ كالس ها تماس بگيرد 

 را انتخاب كند؛ كه و از ميان آنها، بهترين و با صرفه ترين پيشنهاد
يك موضوع ديگر به مبارزه و اقدام قاطعانه شورا و . چنين نيز شد

كارگران حفاري براي جلوگيري از انتقال يك دكل اصلي به خارج از 
مربوط مي ) در جهت سياست هاي شركت هاي امپرياليستي(كشور 

شورا به محض اطالع از اين طرح توطئه آميز به افشاي آن . شد
به عالوه، . و به نيروي خود كارگران جلوي اين كار را گرفتپرداخت 

شوراي كارگري براي تهيه ناهار كارگران و محل غذا خوري، دست به 
ابتكار زد و به جاي عقد قرارداد با يكي از هتل ها كه تا آن زمان رايج 

آگاهي و . بود، كانتينرهاي موجود را به ناهارخوري تبديل كرد
 راي نمايندگان شورا باعث شد كه حاكمان تازه هوشياري و استقالل
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به قدرت رسيده اسالمي، اين شورا را موي دماغ خود ببينند و براي 
مقامات دولتي نخست . برچيدن يا فاسد كردن آن، توطئه چيني كنند

تصميم گرفتند، نمايندگان شورا را به اصطالح به كناري بكشند و 
. دو جانبه دعوت كنند "جلسات خصوصي"براي تطميع و جذب به 

اما نمايندگان شورا زير بار نرفتند و در اقدامي موثر موضوع را با همه 
نمايندگان شورا در كنار كارگران به . كارگران در ميان گذاشتند

 مقامات رفتند تا هيچ بحث و تصميمي از نظر توده ها "مالقات"
ز اين راه نتيجه آن شد كه مقامات دولتي نتوانستند ا. پوشيده نماند

از اينجا بود كه توطئه ها براي تهديد و اعمال . به هدف خود برسند
. فشار بر شوراي كارگران حفاري و به تعطيل كشاندنش آغاز شد

پرونده سازي امنيتي براي نمايندگان شورا بخشي از اين توطئه ها 
وقايع بعد كه نهايتا به آغاز جنگ ايران و عراق انجاميد، عمال به . بود
عاليت اين شورا خاتمه داد؛ اما تجربه اعمال قدرت و كنترل واقعي از ف

سوي كارگران حفاري و شوراي منتخب آنان در حافظه و تاريخچه 
  .مبارزات طبقه كارگر ايران باقي ماند

جمعي ”به تازگي متن مصاحبه اي از سوي يكي از مخاطبان وبالگ  
ين مصاحبه در جمع ا. براي ما ارسال شده است“ از فعالين كارگري

تعدادي از كارگران كنوني شركت ملي حفاري صورت گرفته و در آن 
ما ضمن تشكر فراوان و . به موضوعات مختلفي پرداخته شده است

صميمانه از دوست مصاحبه كننده، از او و ساير دوستاني كه امكان 
تهيه چنين گزارشات يا مصاحبه هايي را در محيط كار و زيست 

 و ديگر زحمتكشان جامعه دارند مي خواهيم كه با ارسال طبقه كارگر
آن به اين وبالگ، به امر آشنايي با تجارب و تبادل فكر هر چه بيشتر 

  "جمعي از فعالين كارگري"          .كنيد در صفوف طبقه ما كمك 
 

  )ويژه اول ماه مه (4بنقل از بولتن شماره 
  »!وند و ما كار كنيممگر مي شود يك عده از همكاران ما بيكار ش«

  گفت و شنودي صميمانه با كارگران لوله سازي شركت نفت
 متني كه براي شما "جمعي از فعالين كارگري"با سالم به دوستان 

ارسال مي شود، بر گرفته از گفت و شنود در جمع كارگران همراه با 
اعضاي خانواده ي آنها مي باشد كه در تعطيالت نوروزي صورت 

ن نشست جمعي راجع به مسائل روز از جمله وضعيت در آ. گرفته
كارگران لوله سازي شركت نفت در يكساله اخير كه همه كارگران و 

رفقا مي دانند كه . نيروهاي مبارز در جريان آن قرار دارند صجبت شد
گفتگوي خانوادگي با مصاحبه هاي مشخصي كه با سئواالت مشخص 

با اين .  تفاوت بسيار داردو برنامه ريزي از قبل انجام مي گيرد،
تفاصيل سعي كرديم كه هنگام روي كاغذ آوردن حرف ها، بيشتر به 
اوضاع جاري لوله سازي و وضعيت كارگران و خانواده هاي آنها و 

در عين . مشكالت روزمره اي كه با آن مواجه هستند نظري بياندازيم
سعي . حال سعي در پرهيز از بزرگنمائي و رسمي بودن داشته باشيم

كرديم گفتگوئي زنده و واقعي و در همان حال صميمي و دوستانه 

اميدواريم كه توانسته باشيم صداي بخشي از كارگران و . داشته باشيم
زحمتكشان لوله سازي شركت نفت را با اين تالش به گوش ديگر 

  . همه طبقه اي هاي خود برسانيم 
تگو را از روي نوار در نظر داشته باشند كه ما اين گف) جافك(رفقاي 

به . پياده كرديم و فايل صوتي آن را هم برايتان ارسال خواهيم كرد
   خوزستان10/01/1388رفقا و دوستان شما  . اميد پيروزي

بعد سالم و احوالپرسي و شاد باش عيد و معرفي به يكديگر و بقول 
  .معروف گل انداختن صحبت، به آرامي ميرويم سر اصل مطلب

اوضاع لوله سازي؟ قبل از عيد ما خبر دار شديم كه چه خبر از : 
   نفر را اخراج كرده اند؟2000حدود 

 فروردين كه خبر تان مي 21ـ قبل از عيد به ما گفتند كه برويد تا 
  .خب مي گويند نه پول داريم و پروژه هم نداريم. كنيم

  مي گويند در حال حاضر در دست سپاه است: پدر خانواده 
   نه در دست سپاه نيست :مادر خانواده

 40سري ِ قبل، شما چند روز اعتصاب كرديد؟ مثل اينكه حدود : 
  روز نشستيد؟

  ـ نه بيشتر بود 
   منظور سال قبل بود؟. نه: 

  ـ آن موقع يك ماه نشستيم
  مدير كارخانه چه كسي است؟: 
  سليماني بود كه بعلت دزدي هاي زياد در حال حاضر فراري است: 
  ضر كارخانه در دست چه كسي است؟ پس در حال حا: 
در حال حاضر شخصي از طرف سپاه پاسداران مديريت را به عهده : 

  دارد
  يعني كارخانه را سپاه در دست گرفته؟: 
براي خاتم . در واقع توليدات كارخانه براي سپاه انجام مي شود: 

  !االنبيا
   توليد كارخانه چيست؟: 
رق گرد مي شود و بيشتر در اين لوله هاي نفت و گاز كه به صورت و: 

  كارخانه از سايز باال توليد مي شود
  در حال حاضر مگر لوله سازي درخواست از شركت نفت ندارد؟: 
ديگه ما با شركت نفت كار نداريم در واقع ميخواهند ما را بيمه : 

  .كنند
  منظور چيه؟: 
يعني مي خواهند ما را از پوشش شركت نفت در بياورند و تحت : 
  .وشش بيمه تامين اجتماعي كنندپ

در اينجا يكي از دوستان كه كارگر شركت نفت مي باشد توضيحي {
در مورد اينكه چگونه شركت نفت، كارگران را باز خريد و از كارگر به 
كارمند تبديل مي كند و به جاي آن از كارگران تازه جوان و تازه 

اردادي و هر نفس استفاده مي كند ـ با حقوق كمتر و به صورت قر
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زمان كه بخواهد مي تواند آنها را اخراج كند بدون اينكه سابقه كار يا 
  }  .بازنشستگي و مزاياي ديگر را پرداخت نمايد

  در حال حاضر چند نفر پرسنل رسمي دارد؟: 
   نفر100اگه خودشونو بكشند يك چيزي حدود : 
لوله در اينجا باز بحثي در مورد خصوصي سازي انجام ميگيرد كه {

البته دوستاني كه در لوله سازي . سازي در حال حاضر خصوصي است
مثل اينكه . كار مي كنند معتقد هستند كه هنوز خصوصي نشده

 است خصوصي 51 به 49شركت هاي دولتي كه نسبت سهم آنها 
اما به بعضي از واحدهاي شركت نفت از جمله لوله سازي . مي شود

ارند كه انتقال بدهند و به بخشهاي  سال فرصت د5اعالم كرده اند تا 
ديگر شركت نفت بروند، يا از زير پوشش شركت خارج مي شوند و 

يعني در واقع از . قرار مي گيرند)رفاه(تحت پوشش تامين اجتماعي 
به طور مثال از باشگاه، بيمارستان، . مزاياي شركت محروم مي شوند

ي در واقع مجبور يعن. منازل سازماني و مزاياي ديگر محروم مي شوند
  }.شان مي كنند كه بازنشسته شوند

  شما در حال حاضر چند وقت است كه حقوق نگرفته ايد؟: 
 تا حال حقوق نگرفتيم اما ديروز كه با خبر شديم تا برج 9از برج : 

  . را به حساب ريخته اند11
  !وقتي گرفتيد بعد روش حساب كنيد، مادرجان: مادرخانواده

  د كه شامل اين بي حقوقي مي شويد؟چند نفر هستي"كال: 
  . نفر مي شويم1200 تا 1000به نظرم چيزي حدود : 
   نفر نه كار داريم نه بودجه؟1200يعني مي گويند براي اين : 
ديروز كه خبر دار شديم نيمي از ما سر كار رفته اند و قرار است كه : 

  .  ماه فروردين تكليف خودمان را روشن كنيم21مابقي بعد از 
  .اين هم مثل برادرش بيكاره: مادر خانواده

  برادرتان هم شركت نفت است؟: 
 .  سال7من . استاد كاره.  سال سابقه دارد15او : 
  يعني برادر شما هم براي پيمانكار كار ميكند؟: 

بله، يكماه با رسمي ها اختالف داشت كه رسمي بشود كه حقشه 
  .خوردند

  ود؟يعني اين پيمانكار شما عوض نمي ش: 
   سال كه پيمانكار عوض نشده است7در اين : 
  بنظر مياد اين سليماني خيلي دزدي كرده بعنوان يك مدير؟: 
آره شهرداري را خراب كرد،صنايع فوالد را خراب كرد حاال هم لوله : 

  ! سازي
 سال قرار داد 7اين پيمانكار به كجا وصله؟ وقتي يك پيمانكار : 

   اطالع داريد؟شما. ببندد ريشه اش جائي است
 رشوه داده يعني زمان مناقصه گفته اند "زياد خبر ندارم، اما قطعا: 

  .كه اينقدر مناقصه است شما اينقدر بايد بدهيد
  يعني در واقع كسي اين پيمانكار را ساپورت مي كند؟: 

  .صد در صد: 
  در حال حاضر شما نماينده هم داريد؟: 
  .خب نماينده هم داشتيم كه گرفتنش: 
  جدي؟: 
 عباسياسمش . عكس هم زدند. آره روزنامه هاي محلي هم نوشتند: 

  . بود
  .بهش گفتند زياد دخالت نكن: مادر خانواده

  اطالعات گرفتش؟: 
. بعد گرفتنش بهش گفتند زياد دخالت نكن. اطالعات دنبالش بود: 

  .در حال حاضر هم خانه نشين است
 نفر انتخاب نمي خب شما چطور انتخابش كردين؟ بهتر نبود يك: 

  كردين و گروهي اعتراض مي كردين؟
ما در درب دومي . اگه اطالع داشته باشيد لوله سازي دو درب دارد: 

بعد سپاه آمد و گفت چرا تجمع و . روبروي پل آنجا تجمع مي كرديم
اعتراض مي كنيد؟ آقاي عباسي هم بلند شد گفت كه ما مي خواهيم 

بعد از آن آقاي .... وق نگرفتيم وبر گرديم كار و چند ماه است حق
  .عباسي خانه نشين شده است

   چند نفر بوديد؟: 
  . نفر، و داخل اجازه نمي دادند برويم300: 
  يعني از سپاه مي آمدند؟: 
اما، فكر مي كنم تا دو . بود و هم سپاه) حراست(هم از خودشان : 

  . سال ديگر اين كارخانه تعطيل مي شود
  زي را تعطيل مي كنند؟ لوله سا"يعني كال: 
در واقع در جاده ي خرمشهر . اين لوله سازي را تعطيل مي كنند: 

كارخانه ي ديگري تاسيس كرده اند كه دو تا سيلوي بسيار بزرگ 
در واقع . دارد و به يك شكلي اين كارخانه را منتقل مي كنند

شهرداري خرمشهر با شرط اينكه از كارگران بومي استفاده شود زمين 
  .   اختيار لوله سازي قرار داده استدر
پس با برنامه است كه كارگران را اخراج يا بازنشسته مي كنند؟ تا : 

بتوانند نيروي جوان و قراردادي جايگزين كنند، بدون هزينه هاي 
  اضافي؟

به من مي گن آقا ما شما را مي خواهيم مي تواني بياي . "دقيقا: 
وم آنجا، نه جا ندارم، نه خورد  نمي توانم بر"خرمشهر؟ خب من قطعا

  .تازه، شهر ديگري است.و خوراك دارم
  كارخانه راكتور ساز هم تعطيل شده؟: 
  .كارگراش را همه اخراج كرد. آره خيلي وقت است: 
  نقش سپاه در اينجا چيست؟: 
. سپاه مي گويد پول ندارم. در واقع كارخانه براي سپاه توليد مي كند: 

. بگذاريد يك مثال بزنم      . نمي تواند پس بدهدتازه وام هم گرفته و
شما يزدي رئيس سابق قوه قضائي را مي شناسيد؟ ايشان كارخانه دنا 
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 سال هر چه توليد مي كرد و مي فروخت 10شيراز را با وام خريد و 
خب چه . مي گذاشت در جيب مبارك و وام بانكي را هم پس نداد

  بگيرد؟ كسي مي توانست رئيس قوه قضائيه را 
  حقوق و مزاياي شما چقدر است؟: 
 " هزار تومان بود، اما در اين يكسال اخيرا800حقوق قانوني ما : 

  . هزارتومان مي شود300حدودا 
  شما در حال جاضر مي توانيد باز خريد بشيد؟: 
  !اونا زرنگن. خير،سال به سال با ما تسويه حساب مي شد: 
  د؟ شما مي توانيد بيمه بيكاري بگيري: 
  .بله: 
اينجا يكسري بحث ها در مورد بيمه بيكاري و تحريم اقتصادي  و {

  }.صورت گرفت..... انتخابات و 
  يكسري رفتيد جلوي استانداري؟: 
  .آره ولي جواب نداد: 
  !نامه به احمدي نژاد نوشتيد؟جواب داد؟: 

  !اينا همه برادر همند! اي بابا: مادر خانه
  نم جواب چي بود؟مي خوام ببي. آره مي دونم: 
استانداري هم گفت . جوابش قرار بود اينترنتي بدهد به استانداري: 

  .كاري نمي شود انجام داد
يكي از دوستان مي گويد كه شما فكر مي كنيد احمدي نژاد ميتونه {

كاري بكنه؟ آن رفيقي كه سئوال قبل را پرسيده بود گفت كه مي 
ينم چه مراحلي را طي بيشتر ميخواهم بب. دونم كه كاري نميكنه

  .كرده اند و آخرش هم اين جور كارهايشان تاثيري نداشته
عباسي نماينده مون را بسيار اينور و اونور فرستاديم و خوب كاري : 

  .نتوانست انجام دهد
  عباسي در حال حاضر كجاست؟ : 
  خانه نشين شده. هيچ: 
  آيا اذيتش هم كردند؟: 
 مثل يكي از پرسنل لوله سازي .آره و بد جور هم تهديدش كردند: 

  .كه گرفتنش و ديگه پيداش نشد
  . مگه چه گفت بيچاره كه اين بال را سرش آوردند: مادر خانواده

! چه گفت! گفت خامنه اي شما پدر مائيد: مادر به طنز مي گويد{
  }!همين 

. دارد طعنه مي زند: خنده ي جمع ـ عروس خانواده مي گويد(
  !)ه شهانشااهللا ريشه شون كند

در اينجا باز بحث مي رود روي موضوع نوروز و شاهنامه خواني كه {
هر ساله در خوزستان در محلي ما بين اهواز و مسجد سليمان برگزار 

بعضي از بچه هائي كه در اين گفتگو شركت داشتند به . مي شود 
 هزار نفر در آن 20آنجا رفته بودند و به گفته آنها چيزي حدود 

در اين مراسم، شعر خواني، رقصهاي محلي، و . دندشركت كرده بو
  }.برگزار مي شود.... تئاتر و

هيچ تكوني نمي خوره ، هيچ : يكي از كارگران با نوميدي مي گويد{
  }.تكوني

  }.در اينجا سعي مي كنيم سئواالت جهت داري را مطرح كنيم{
خب حاال شما به هر حال در خانه پدري : يكي از دوستان مي گويد

ت زندگي مي كني اما خيلي از دوستان كارگر شما هستند كه خود
  آنها چيكار مي كنند؟. كرايه نشين هستند

 هزار تومان قسط خانه مي 300نمونه اين داداشم است كه ماهانه :  
  .دهد

آيا كارگرها براي خواسته هايشان با هم اتحاد داشتند؟ مثل هفت : 
 ها در مناطق سازماني تپه كه مي ريختن توي خيابان؟ يا پنجشنبه

  دور هم جمع ميشدن؟
خيلي خطرناك است و سريع . اينجا وضعيت با هفت تپه تفاوت دارد: 

البته ما در اينجا در دفتر لوله سازي پنج طبقه دور . سركوب مي كنند
مشكالتمان را . هم جمع مي شديم و اونجا با هم صحبت مي كرديم

 مي آورديم و سئوال پيچ مي اونجا اعالم مي كرديم و مسئوالن را هم
  .اما ترتيب اثري داده نمي شد. كرديم و وعده مي دادند

  }.در اينجا يكي از دوستان سئوالي از يكي از كارگران مي كند{
يعني در حال حاضر سپاه، توليد را مي گيرد و پولي هم بابتش : 

  پرداخت نمي كند؟ 
 كارخانه  فروخته شده شما ببينيد االن تمام توليد. مي گه ندارم. آره: 

  .و پولي نداده
  قرار بود يك سفارش از پاكستان برسد؟: 
 سال كاره، 7 تا 5.  اون سفارش بزرگي است. آره ولي هنوز نيامده: 

  . اينچ هم توليد مي كند56لوله هاي 
  ما تنها همين كارخانه لوله سازي در خوزستان داريم؟: 

وچي است و لوله هاي يك لوله سازي خوزستان داريم، كه شركت ك
اين لوله سازي اصلي است كه به لوله . سايز پائين توليد مي كند

  .  سازي شركت نفت معروف است
  مواد اوليه اين كارخانه از كجا تامين ميشه؟: 
و از دوبي به بندر ماهشهر و بعد هم به . از ژاپن و چين مياد دوبي: 

  . اينجا
  رسنل دارد؟لوله سازي كه ماهشهر است چند نفر پ: 
  نفر200شركت كوچكي است با يك چيزي حدود : 
شما فكر نمي كنيد كه اگه با هم باشيد بهتر ميشود به نتيجه : 

  رسيد؟ شما گفتيد كه يك عده اي رفتن سر كار؟
ما قسمتي كه كار مي كنيم لوله هاي سايز پائين . همين برنامه شد: 

جات كه لوله هاي را مي زنيم ولي يك قسمت ديگر است بنام كارخان
خوب ما به حمايت از آنها دست از .  اينچ مي زند38-48-56سايز 
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كار كشيديم كه رئيس كارخانه گفت شما كه كار داريد چيكار به آنها 
مگه ميشود . خوب ما هم اينكار را نكرديم. داريد و به كارتون بچسبيد

اضر يكعده اي از همكاران ما بيكار بشن و ما كار كنيم؟ در حال ح
يك تعدادي هم پيمانكار . يك گروه سر كاره كه رسمي هستند

اما به هر حال به نظر مي رسه كه . كوچك هستند كه كار ميكنند
بخشي از كارخانه را باز كردند و به بهانه اسقاطي بودن دارند مي 
فرستند خرمشهر و در واقع اين كارخانه را مي خواهند تعطيل كنند؛ 

  ....لوله سازي خوزستان ، صنايع فوالد وو همينطور كربن بلك، 
  لوله سازي هم آلودگي دارد؟: 
  . نه: 
  شما چند شيفت كار مي كنيد؟ : 
  . شيفت كار مي كنيم5: 
   شيفت؟5 شيفت يا 4چطوري : 
يك كارخانه كوچك ديگه است كه لوله هاي سايز .  شيفت5. نه: 

يفت از ما و هر ماه يك بار جايشان با يك ش. پائين توليد مي كند
  .عوض مي شود

  }شما هم شركت نفت بوديد؟: از پدر خانواده سئوال ميشود كه{
  .قسمت بازرسي بودم. آره من كارگر حفاري بودم: 
در اينجا يكي از كارگران در گفتگو با پدر خانواده در باره {* 

در آن زمان . تاريخچه بخش حفاري و دوران انقالب صحبت مي كند
گران حفاري تعدادي از عناصر سرمايه دار زمان شوراي انقالبي كار

در واقع رفته بودند تهران و . شاه را كه در حال فرار بودند گرفته بود
اما دولت جديد مي خواست . آنها را دست بسته به اهواز آورده بودند

. اينها را آزاد كند كه با مقاومت شوراي كارگران حفاري مواجه شدند
دد به اوائل انقالب كه شركتهاي خصوصي در واقع جريان بر مي گر

كمي بعد يعني . كار مي كردند... حفاري مانند سد كو ، شلم برگر و
عده اي از سرمايه داران را .  حفاري، ملي اعالم شد58در همان سال 

يكي از آنها رئيس . گرفتند كه يكي از آنها سفير ايران در هلند بود
رگري حفاري خودشان رفتند اينها را شوراي كا. بنياد پهلوي بود

تهران و خودشان بازداشتشان كردند و گرفتند و آوردند به اهواز و در 
در آن زمان چند تا از همين . آشپزخانه حفاري زنداني كردند

اون موقع . كارگراي انقالبي شوراي حفاري، يك كميته دستشان بود
 به دو تا كميته داشتيم كه يكي كميته استحفاظي بود كه وابسته

كه نيروهاي مردمي در آن » كميته امام«استانداري بود و يكي هم 
 "شخصي بنام صادقي رئيس دادستان اهواز بود كه ضمنا. زياد بود

. در واقع آن دوران هركي به هركي بود!! مشاور دولت ازهاري هم بود
رئيس كميته اي كه ما كارگران فعال حفاري در آن بودند و محلش 

كه خودش كارمند ملي . مي بود به اسم سالميدر كوروش بود آد
او نماينده هاي شوراي . حفاري بود و از بچه هاي گروه منصورين بود

حفاري را فرستاد آنجا و به آنها گفت اگر كسي آمد كه اينها را ببرد 

فردا صادقي كه رئيس استحفاظي استانداري بود و . شما اجازه ندهيد
اما دو تا از . طالح آمد براي بازديدخودش مسائل اخالقي داشت، به اص

صادقي . كارگرهاي حفاري كه اونجا نگهباني مي دادن اجازه ندادند
مي گفت من حكم دارم كه اينها را . آمده بود كه اينها را آزاد كند

صادقي ميخواست از روي . اما كارگرها گفتند ما اجازه نداريم. ببرم
با شليك تير هوائي . رو شدفنس باال برود كه با مقاومت جانانه روب

اما يكمرتبه سپاه دور تا دور را محاصره كرد و . نگذاشتند كه جلو بياد
در همين هنگام شوراي . كاري از دست آن دو تا كارگر بر نيامد

كارگران بوسيله راديو هاي سر چاه به تمام كارگران خبر دادند كه 
وا و رقابتي خالصه به خاطر دع. كارگرا همه جمع شدن! بياين كمك

كه آن موقع بين دولت موقت با سپاه بود، صادقي مجبور شد كوتاه 
  }.بيايد و دستگير شده ها را نتوانست از دست شورا خالص كند

حقوقي كه قرار به شما بدهند براي اين چند وقت با اضافه كار است : 
  ؟
  ).پايه(نه بدون اضافه كار، فقط بيس : 
ايه حقوق در گرفت و اينكه وزارت باز يك بحث عمومي در مورد پ{

و البته طولي .  تومان اعالم كرده275000كار  بيس حقوق را 
بحث .  درصد از آن را  شوراي عالي كار كم كرده است5نكشيده كه 

خودكفائي پيش آمد و جالب اينكه يكي از كارگران تحليل مي كرد 
» ود كفاخ«كه به خاطر اوضاع اقتصادي سال آينده، دولت به اصطالح 

 8حدود ) گندم، برنج،ذرت و سويا( قلم جنس 4از آذر ماه تا بهمن ،
 ميليون تن عدد عجيبي 8! ميليون تن از بندر ماهشهر وارد كرد

و جالب اينكه از سر بندر تا ماهشهر تنها فقط ماشين مي . است
در اينجا بحثي هم در مورد شكر شد كه . ديديد كه واردات داشتند

 تومان 500 ميليون تن وارد كرد و كيلوئي 6دود مكارم شيرازي ح
بعد همين مكارم . فروخت و شكر داخلي روي دست ماند و گنديد

 تومان و بعد از آن را كيلوئي 300شيرازي شكر را خريد كيلوئي 
  }. تومان فروخت700

  )و باالخره رسيديم به سئوال آخر و پايان اين ديدار(
  فروردين؟ 20خب منتظر ميشيند تا بعد از : 
  .آره تا ببينيم چي ميشود: 

  :اين چند خبر كه از لوله سازي ضميمه است را هم مالحظه كنيد
 اجتماع اعتراضي كارگران لوله سازي اهواز 

واز در مقابل ساختمان هزار كارگر اخراجي كارخانه لوله سازي اهدو 
مركزي شركت واقع در ميدان زندان اجتماع كردند تا عليه 

لوله سازي  .خويش توسط سرمايه داران اعتراض نمايندبيكارسازي 
 واز در مالكيت دولت سرمايه داري و سازمان تأمين اجتماعي استها
سازمان مذكور از زمان تصرف كارخانه دست به يك برنامه ريزي .

ا براي هجنايتكارانه كارگركش زده است و با توسل به تمامي ترفند
دف طرح اخراج كليه كارگران ه .اجراي اين برنامه تالش كرده است
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با سابقه طوالني، محروم ساختن اين كارگران از دريافت بيمه بيكاري 
 كارگر قديمي با نيروي ٢٠٠٠ر نوع غرامت ديگر و جايگزيني هيا 

  .كار قراردادي شبه رايگان است

 تجمع اعتراضي كارگران اخراجي كارخانه لوله سازي اهواز 

  )اسفند  27(
جي لوله سازي اهواز در مقابل دفتر مركزي اين كارخانه كارگران اخرا

كارگر  2000. تجمع اعتراضي برگذار كردند  شهر"زندان"در ميدان 
اخراج شده كارخانه لوله سازي اهواز در اين تجمع، نسبت به حكم 
اخراج خود از سوي كارفرمايان اعتراض و اعالم كرده اند تا رسيدن به 

 .د ادامه خواهند دادمطالباتشان به اعتراض خو

 )١٣٨٧ اسفند ٢4 (تجمع كارگران اخراجي شركت لوله سازي اهواز

 صبح كارگران پيمانكار شركت لوله ٨ اسفند، ساعت ٢٤روز شنبه 
اقدام به تجمع درمقابل درب مركزي شركت لوله سازي  سازي اهواز

به  ه اين تجمع به نشانه اعتراضكاهواز، مقابل فلكه زندان نمودند 
كه توسط مديريت شركت انجام  راج دسته جمعي كارگران پيمانكاراخ

      .                                                                    شده بود صورت گرفت

 نفر از كارگران زحمتكش و ٢٠٠٠الزم به ذكر است كه حدود 
 پرسنل اين شركت كه ساليان متمادي براي پيشبرد اهداف شركت

اين . تالش مي نمودند را به صورت دسته جمعي اخراج كردند 
كارگران درمقابل درب شركت تجمع كردند تا صداي خود را به گوش 
مسوالن استان برسانند اما نيروي انتظامي دور كارگران حلقه زده و 

 .تهديد به برهم زدن اجتماع آنان كردند

   )اسفند 23  (گران كارخانه لوله سازي اهوازر كا2000اخراج 

  به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، روز پنجشنبه بنا
 نفر از 2000كارخانه لوله سازي اهواز   اسفند ماه، كارفرمايان 22
كارگران لوله سازي اهواز مدت  .گران اين كارخانه را اخراج كردندركا
  ماه است حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده و در اعتراض به2

اين مساله صدها تن از آنان در ميدان شهداي شهر اهواز تجمع 
 به ذكر است كه كارفرماي اين كارخانه الزم. اعتراضي برگزار كردند

ماه پيش اعالم كرده بود اگر پروژه اي براي كارخانه تعريف نشود 
  .دست به تعديل نيرو خواهد زد

 ) اسفند22( ادامه اعتصاب و اعتراضات كارگران لوله سازي اهواز 
 كارگر كارخانه لوله سازي اهواز پس از تعطيل كارخانه 500حدود 

كارگران  .در ميدان شهداي اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند
لوله سازي اهواز در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت 

 ماه و نبود هيچگونه تضميني براي ادامه اشتغال و ساير 20دستمزد 
د، بار ديگر چرخ كارخانه را از كار انداخته و در ميدان مطالبات خو

كارگران معترض اعالم كردند تا دست . شهداي اهواز تجمع كردند
  .يابي به مطالباتشان، مبارزات خود را ادامه خواهند داد
 اعتصاب كار كنان لوله سازي در ميدان شهداي اهواز

 برشكسته شده جمعي از كاركنان لوله سازي اهواز كه از چندي قبل
جهت بر طرف  1387/ ٢٠/12 مورخ ٩امروز صبح ساعت  . بود

شدن مشكالت خود اعتصاب نموده و از مسئولين امر تقاضاي بر 
نفر  ۵٠٠در اين تجمع كه حدود . طرف كردن اين مشكل شدند 

بودند مامورين نيروي انتظامي به كنترل جمعيت پرداخته و از گرفتن 
 گيري و با افراد مذكور برخورد و گوشي يا هر گونه فيلم و عكس جلو

اين افراد  ي جمعي ازه به گفت. دوربين آن افراد را ضبط مي كردند
 ماه ٢٠ تا ١٨كاركنان پيماني و قراردادي   ماه و١٢كاركنان رسمي 

مگرما زندگي نداريم، مگرما زن . هيچ گونه حقوقي دريافت ننموده اند
كه بر روي پارچه ها و پالكارد هاي  ؟؟؟ اين شعاري بود مو بچه نداري

 .آنها بود
 ادامه بحران در لوله سازي اهواز

به گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، هيئت مديره  بنا
 تن از كارگران اين 700هواز در ديداري با اكارخانه لوله سازي 

اگر طرح و يا پروژه اي براي كارخانه تعريف نشود : كارخانه اعالم كرد
هد ا خو      كارگران دست بي شك مديريت به تعديل نيرو و اخراج

 نمايندگان كارگران در پرسش از "كراعي"و  "عباسي نيل دار" .زد
 علت ورشكستگي   وي در خصوص مدير عامل خواستار پاسخ صريح

كارخانه، دليل پرداخت نشدن حقوق معوقه با وجود سود دهي 
كارخانه در سال گذشته و سالهاي قبل از آن، بيكارشدن كارگران، 

 و ميزان سهام آنها، برداشتن  دن نام سهام داران شركتمشخص ش
واسطه هاي كار، آزاد گذاشتن نمايندگان كارگري براي پيگيري و 

 كارگران و پي  مراجعه به مراجع عالي رتبه كشوري و طرح مشكالت
 .گيري آن و ايجاد امنيت شغلي براي پرسنل اين شركت شدند

ان و مديريت كارخانه لوله ررگجلسه گفتگو ميان كا: الزم به ذكر است
  .هواز بدون نتايج مشخصي پايان يافتاسازي 

  تارنماي پيام : منبع اخبار
 براي اطالعات بيشتر به گزارشاتي در رابطه با كارگران حفاري به _*

   رجوع شود "جمعي از فعالين كارگري"وبالگ 
aspx.1hafar/page/com.blogfa.jafk://http

aspx.22-cat/com.blogfa.jafk://http
  88فروردين  )jafk(جمعي از فعالين كارگري

com.gmail@kargaranfa
jafk.blogfa.com 

--------------------------------------------------------  

  درود بر كارگر مبارز
 

http://jafk.blogfa.com/page/hafar1.aspx
http://jafk.blogfa.com/cat-22.aspx
mailto:kargaranfa@gmail.com
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فراخوان و اعالمِ موجوديت

  " كارگران لوله سازي اهواز كميته ي همبستگي  "

كارگران لوله سازي اهواز مدت هاست كه براي حقوق اوليه ي  
همانا بازگشت به كار و پرداخت دستمزد عقب مانده شان خودكه 

كارگران لوله سازي .است به اعتراضات گسترده دست مي زنند
 مستاصل، گهگاه در سطح شهر اهواز تجمع هم كرده اند و  درمانده و

امروز تقريبا همگي مردم اهواز از آه و ناله ي كارگران لوله سازي با 
يري هاي كارگران لوله سازي ،هنوز متاسفانه با وجود پي گ.خبرند

مديريت كارخانه در مقابل خواسته هاي كارگران ايستادگي مي كند و 
حتي با طراحي توطئه ها و شايعه هايي سعي مي كنند اتحاد 
كارگران را به هم بزنند وآنان را از پيگيري مطالباتشان دلسرد كنند 

اشاره كرد كه  "بازگشت به كار"كه از جمله مي توان به شايعه ي 
بخشي از كارگران به اميد بازگشت به كار از همراهي با ديگر كارگران 

در اين ميان كارگران رسمي هم حمايت .معترض خودداري مي كنند
مناسبي از كارگران اخراجي نمي كنند تا مبادا كارشان را از دست 
بدهند اما كامال واضح و روشن است كه هدف ،تعطيلي كل كارخانه 

 2000 كارگران رسمي هم بايد بدانند كه اگر در مقابل اخراج است و
نفر از كارگران پيمانكاري واكنشي مناسب نشان ندهند به زودي 
نوبت اخراج خودشان هم فرا خواهد رسيد هر چند كه از سوي 
مديريت اعالم شده كه كارگران رسمي هم كاريابي كنند و جايي 

  !براي ادامه ي كار خود پيدا كنند

چه كه مشخص است بخشي از واحدهاي صنعتي را با اين هدف آن
تضعيف مي كنند تا بتوانند راحت تر از شر كل آن خالص شوند،به 

نفر 12000سال پيش 10عنوان مثال شركت نيشكر هفت تپه تا 
نفر رسيده است و 3500كارگر داشته است و اكنون تعداد كارگران به 
رگران هفت تپه در صدد هم اكنون با سركوب سنديكاي مستقل كا

آيا نياز ما به شكر بر طرف شده است و .تعطيلي كل كارخانه هستند
آيا كساني مي خواهند از واردات شكر !ديگر احتياجي به شكر نداريم؟

 كه جلوي توليد داخلي آن را مي گيرند؟ پاسخ سئواالت  سود ببرند
ان مي باال در نوع برخوردي كه اكنون با واحدهاي صنعتي و كارگر

گويا قرار نيست ما توليدي داشته باشيم بلكه .شود كامال روشن است
اينكه يك كارگر صنعتي لوله سازي به !!تنها بايد مصرف كننده باشيم

يك دستفروش و دالل بازاري تبديل شود نشانه ي يك اقتصاد بيمار 
و آشفته و همچنين تمايل به سمت داللي و سرمايه داري ِ تجاري 

دردناك است كه تعدادي از كارگران اخراجي لوله سازي از واقعا .است
با آگاهي از . هم اكنون به دستفروشي و كار در بازار روي آورده اند

مناسبات اقتصادي كشور و با دقت به داليل فشار و سركوب براي 

 مي  تعطيليِ كارخانه ها و از جمله كارخانه ي لوله سازي اهواز مطمئن
اد و همبستگي جلوي هجومِ به كارخانه ها و زندگي شويم كه بايد با اتح
به همين منظور ما جمعي از كارگران كميته اي را . كارگران را سد كنيم

   جهت همبستگيِ بيشتر ميان كارگرانِ لوله سازي تشكيل مي دهيم تا بهتر
و موثرتر مبارزات كارگري را ادامه دهيم و در اين راه از تجربيات كارگران و 

  . و فعاالن كارگري ايران استفاده ببريممبارزان

از كارگران لوله سازي اهواز و ديگر واحدهاي صنعتي و توليدي خوزستان 
 را پي گيري كنند و از مبارزات آنان  تقاضا داريم اخبارِ اعتراضات كارگري

  .به طور عملي حمايت كنند

   و شجاع خوزستان درود بر كارگران مبارز

  ران لوله سازي اهوازكميته ي همبستگي كارگ

٢۵/١/٨٨   com.blogfa.loolesazy://http/

   1388سه شنبه بيست و پنجم فروردين  نوشته شده در 
  كارگر مبارز توسط

 

  ركاب سرمايهاتحاديه كارگري كانادا و شمشيرزني در

اتحاديه ها ي كارگري با خلع سالح جنبش كارگري راه تهاجم سرمايه به 
در كشور نروژ بخشي از طبقه . معيشت توده هاي كارگر را هموارتر مي كنند

براي رهايي سرمايه  كارگر را مجبور كردند كه با پذيرش كاهش دستمزدها 
هاي كارگر خواستند كه از مهلكه بحران جان فشاني كنند و از تمامي توده 

تا بحران باقي است خيال درخواست هر نوع افزايش دستمزد را از سر به در 
در آلمان براي سازمان دادن گسترده ترين موج هاي اخراج كارگران . كنند

با تراست هاي عظيم سرمايه داري همكاري كردند و پشت سر هم قرارداد 
قط تا لحظه حاضر خواست در سوئد ف. كاهش دستمزدها را امضا نمودند

 هزار كارگر را برنامه ريري كرده اند و به 100صاحبان سرمايه براي اخراج 
اجراء نهاده اند و راه نطفه بندي هر اعتراض عليه اين جنايت را مسدود 

% 20در همين سوئد بخش وسيعي از كارگران را به تحمل . ساخته اند
 در صف سرمايه عليه كارگران در يونان. دستمزدهاي خود مجبور نموده اند

در فرانسه زير فشار موج سركش خشم و . به همه توطئه ها توسل جستند
 كارگر يك گام با مبارزات آنان همراهي نشان دادند  قهر توده هاي عاصي

فقط به اين خاطر كه گامي آن سوتر كل جنبش كارگري را به نفع سرمايه 
تاليا و جاهاي ديگر همين كار را در اي. سالخي نمايند و به شكست بكشانند

كرده اند و در كانادا در طول اين دو سال در ازاي همكاري ارگانيك بي 
دريغ با سرمايه داران در كار وسيع ترين بيكارسازي هاي كارگران به 

اتحاديه هاي كارگري . دريافت باالترين نشان هاي افتخار سرمايه نائل شدند
چند  ه و در سناريوي سياه مزدوري خويش كانادا به اين نيز بسنده نكرد

http://www.loolesazy.blogfa.com/post-1.aspx
http://loolesazy.blogfa.com/
http://loolesazy.blogfa.com/
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روز قبل قراردادي را امضا نموده اند كه تجسم يكي از كثيف ترين و 
 اين  .بيشرمانه ترين اقدامات ضد كارگري به نفع صاحبان سرمايه است

  :قرارداد حاوي اقدامات زير است 

  .دستمزدها منجمد خواهد شد. 1

  .ش خواهد يافت مرخصي ساالنه كارگران يك هفته كاه. 2

!! » عيدي «  دالر كه زير نام 1700بخشي از حقوق كارگران به ميزان . 3
  . پرداخت مي شد به طور كامل حذف مي شود

بخش ديگري از دستمزد كه به نام كمك به هزينه دندان پزشكي . 4
    .حذف مي گردد!! كارگران نامگذاري شده

ن كمك به هزينه مهد قسمت سومي از دستمزد كارگران كه با عنوا. 5
كودك، ورزشگاه و آموزش كودكان خانواده هاي كارگري مشخص مي گردد 

  . به طور كامل قطع خواهد شد

هزينه هاي مراقبت طوالني مدت كارگران سالخورده حذف و از حقوق . 6
  .اندك بازنشستگي كارگران كسر مي گردد

الر به عنوان حق  د180هر كارگر بازنشسته ملزم خواهد بود كه هر سال . 7
  .بيمه پرداخت كند

قرارداد فوق ميان اتحاديه كارگران خودروسازي كانادا با سرمايه داران اين 
 سال بر پايه 3مدت .  اعتبار خواهد داشت2012رشته بسته شده و تا سال 

معناي . برآورد سرمايه داران براي خروج از گرداب بحران تعيين شده است
 اين نيست كه سرمايه داران در طول اين دوره واقعي تعيين مدت مطلقاً

معناي زميني اين تعيين . بازهم به زندگي كارگران تعرض نخواهند كرد
مدت همچنين آن نيست كه اتحاديه كارگري در صورت نياز سرمايه 
بالفاصله سناريوي قراردادنويسي عليه دار و ندار معيشتي كارگران را ساز 

 سال فقط اين 3معناي واقعي اين . هند نهادنخواهند كرد و به اجرا نخوا
 ساله حق هيچ نوع نفس كشيدني 3است كه توده هاي كارگر در اين دوره 

مسؤل انعقاد اين قرارداد در مصاحبه با روزنامه . عليه سرمايه نخواهند داشت
ها اعالم كرد كه فشار ناشي از مفاد قرارداد بر زندگي كارگران را بسيار 

اما بايد وضعيت روز و شرايط دامنگير صاحبان سرمايه را خوب متوجه است 
او گفت ما بايد اين كارها را انجام دهيم تا جنرال موتورز قادر به . درك كرد

 اتحاديه توانست در عرض چند ":  وي اضافه كرد كه .ادامه كار خود شود
معامله براي سرعت  .روز يك معامله شگفت انگيز را به انجام برساند

ن به روندي كه با تحقق آن كمپاني جنرال موتورز خواهد توانست از بخشيد
كالم بعدي   ".كمك دولتي الزم استفاده كند و از ورشكستكي نجات يابد

حال تمامي چشمان به دولت دوخته شده « : مسؤل اتحاديه اين بود كه
و مراد وي از اين عبارت آن بود كه ما همه شرط و شروط الزم » .است

ويش را در كار سالخي توده هاي كارگر به نفع ماندگارسازي مزدوري خ
سرمايه به جاي آورديم و حال نوبت دولت سرمايه داري است كه كار ما را 

بايد صدها ميليارد سرمايه حاصل كار و استثمار همين كارگران . تكميل كند
. و نسل هاي پيشين آن ها را يكجا به صاحبان خودروسازي ها هديه كند

ين كارها بايد صورت گيرد تا نظام بردگي مزدي از گزند تعرض همه ا
  . جنبش ضد سرمايه داري طبقه كارگر در امان ماند

حرف ها، تحليل ها و پيام هاي رؤساي اتحاديه كارگري بسيار شفاف و بي 
فشرده سخن آن ها اين است كه حيات كارگران به . نياز از تفسير است

سرمايه داري نباشد كارگران نيز وجود . حيات سرمايه داري وابسته است
حيات سرمايه زير فشار طغيان موج بحران در خطر جدي . نخواهند داشت

. بايد سرمايه را نجات داد تا از اين طريق كارگران هم نجات يابند. است
آنچه بر زبان مسؤلين اتحاديه كارگران خودروسازي كانادا جاري است بدون 

ربست و تماميت سخن و پيام جنبش اتحاديه هيچ كم و كاست جوهر و دا
اين سخن در چهارچوب حفظ نظام سرمايه داري . اي در سراسر دنيا است

در چهارچوب سرمايه داري، زندگي كارگران . بدون شك سخن درستي است
تمام تالش اتحاديه هاي كارگري اين است . به زندگي سرمايه وابسته است

به عبارت . استثمار كارگران نجات دهندكه زندگي سرمايه را براي ادامه 
 كارگري مي خواهند چهارچوب سرمايه داري حفظ  ديگر، اتحاديه هاي

شود در حالي كه نجات كارگران در گرو نابودي اين چهارچوب است، به 
  . طوري كه نه سرمايه داري باقي بماند و نه برده مزدي بودن انسان ها

اد قرارداد باال پيروزمندانه در مقابل صاحبان جنرال موتورز به دنبال انعق
آنان مراتب شادي و سرور خود را . دوربين هاي رسانه ها حاضر شدند

به مثابه فاتحان واقعي يك جنگ به ستايش نيروهاي . كتمان نكردند
ما به رهبران اتحاديه ": گفتند سرمايه داران. پيشمرگ خود پرداختند

نان در اين شرايط بد آ. خودور سازي كانادا درود مي فرستيم
اين عبارت نيز بدون شك   ".اقتصادي فداكاري عظيمي نشان دادند

نه فقط اتحاديه كارگري كانادا بلكه همه اتحاديه هاي كارگري . درست است
دنيا امروز در نقش پيشمرگ سرمايه عليه توده هاي طبقه كارگر دنيا مي 

سرمايه دار .  استسرمايه يك رابطه اجتماعي. جنگند و توطئه مي كنند
همه . فقط مالك كارخانه، تجارتخانه، زمين و مزرعه و فروشگاه نيست

نيروها، نهادها، مؤسسات و سازمان هايي كه براي دفاع از رابطه سرمايه و 
براي تحميل رابطه توليد اضافه ارزش بر طبقه كارگر دنيا تالش مي كنند 

اتحاديه اي نيز به طور واقعي ديوان ساالري . نيز در قطب سرمايه قرار دارند
اين كه عده اي كارگر هنوز به اتحاديه ها توهم دارند، اين كه . چنين است

اتحاديه هاي كارگري به خاطر رفع خطر مبارزه طبقاتي توده هاي كارگر 
اينجا يا آنجا سرمايه داران را به قبول درهم و ديناري افزايش دستمزد 

كارهاي اين نوعي هيچ تغييري در واقعيت كارگران متقاعد مي كنند و ساير 
مكان آن ها به عنوان جزء پيوسته اي از قطب سرمايه در درون رابطه 

  1387 اسفند 23                            . اجتماعي سرمايه ايجاد نمي كند

  كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري
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