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د ود !

كارگران نفت ،معادله را تغيير ميدهند!
گفتگو با رحمان حسين زاده

از فرزانه زيﻼبى وكيل شرافتمند
كارگران هفت تپه حمايت كنيم!
اطﻼعيه شماره يک
 ١١تير  ٢ - ١٤٠٠ژوئيه ٢٠٢١

مروری بر نخستين اعتصاب خونين كارگران نفت

اعتصاب نفت

به بهانه پيام رضا پهلوی

تهديدها و فرصت ها

جاويد حكيمى

اعتصاب کارگران صنايع نفت به بيش از
هفتاد مرکز و شرکت گسترش پيدا کرده و در
عين حال با موانع ،توطئه ها ،جنگ منافع
جناح ها و پيمانکاران و مديران روبروست.
سرنوشت اعتصاب جاری و پيشروی آن در
گرو پس زدن سياستهای ضد کارگری و تعيين
تاکتيک های دقيق برای پيشروی است.
اهداف متناقض کارگران و کارفرمايان
اعتصاب و اعتراض کارگران نفت روشن و
بدون تفسير است .خواست افزايش دستمزد،
تغيير شيفت کار به بيست روز کار و ده روز
مرخصی ،الغای شرکتهای پيمانی و انعقاد
قراردادهای مستقيم با وزارت نفت ،امنيت
شغلی و رفع تبعيض بين کارگران ،خواستهای
رفاهی مانند تعذيه و بهداشت محل کار و
خوابگاه ها و سرويس های رفت و آمد
تفسيربردار نيستند .تامين هربخش از اينها يا
مستقيما و يا غير مستقيم و در تحليل نهائی،
موقعيت بهتری به کارگران ميدهد و ميزان
بسيار کمی از سود سرمايه داران متفرقه از
شرکت نفت تا پيمانکاران و کارفرمايان متعدد
را کاهش ميدهد.
کارفرمايان نيز جنگ و رقابت خودشان را
دارند ،در جناح های حکومتی سنگر گرفتند و
خرده حساب هايشان را نيز در
صفحه ٢

صفحه ٧

پيام دفتر مركزی حزب حكمتيست

در گذشت رفيق نعيم گروسى نژاد را تسليت ميگوييم

كابوس دوباره حكومت طلبان
صفحه ١٠

نادر شريفى

ميزگردهای شورای همكاری در باره
پيامدهای انتخابات در ايران و موقعيت جنبش كارگری
پيام همبستگى و تهديد به اعتصاب رانندگان حمل و نقل
جاده ای از كارگران نفت و گاز و پتروشيمى

آزادی ،برابری ،حكومت كارگری!

كمونيست هفتگى

صفحه ٢

اعتصاب نفت
تهديدها و فرصت ها ...
مجموعه صنعت نفت تسويه می کنند .وزارت نفت و پيمانکاران متفرقه
عمﻼ باهم کار می کنند و يک منشا دارند و به هم نياز دارند .اگر
موضوع را ساده کنيم ميتوان اينطور گفت که وزارت نفت و دولت بجای
اينکه حقوق و مزايا و رفاهيات کارگر نفت و صنايع وابسته را تامين
کند ،با تقسيم کارگران به موقعيت های حقوقی و قراردادی مختلف ،با
باصطﻼح "برون سپاری" و در واقع واگذاری امور به اخوی هايشان
در شرکتهای پيمانی و تعريف سطح حقوق های متفاوت ،کل هزينه
کارگران نفت و بازتوليد آنها را ارزانتر و کل نرخ سود سرمايه را
افزايش می دهند .جنگ کارفرمايان متفرقه دولتی و شبه دولتی و نظامی
و خصوصی برسر سهم هر کدام از کل سود حاصل از استثمار خشن
کارگران صنايع نفت است .در اين جنگ تﻼش ميشود که بخشی از
کارگران در سنگر کارفرمايان و باندهای حکومتی و سپاهی بايستند.
بعبارتی جنگ مديران سطح باﻻ و کارفرمايان در وزارت نفت ،که از
ابتدا تا به امروز همه چيزش از حقوق و قوانين تا ساختار و نظام اداری
و غيره با قوانين جاری حاکم بر عمده مراکز کارگری متفاوت بوده،
بخش ديگر جدال کنونی در صنعت نفت است .ﻻيه ای از کارکنان
رسمی و متخصص و قديمی نفت در اين دعوا اساسا عليه زنگنه و در
کنار رئيسی و کارفرمايان شرکتهای وابسته به سپاه هستند .خط حاکم به
سياست اين بخش اعتراض به اجرای قانونی است که در مورد حقوق
های  ١٤٠٠مشمول صنعت نفت نمی شود .دولت و مجلس و زنگنه هم
وعده دادند که فی الفور و سريع اين تبصره و قانونگرائی اشتباه را
تصحيح و اعتصاب نهم تير ماه کارکنان رسمی را منتفی و بخوابانند.
دولت و مجلس و امنيتی ها متاسفانه و با همکاری و سکوت کارکنان
رسمی نفت در اين امر موفق شد.
کارگران رسمی نفت با هر محاسبه و دليل اشتباهی روز نهم تيرماه وارد
اعتصاب نشدند و بيست روز آتی تيرماه را به دولت و مجلس فرصت
دادند که سطح حقوق های آنها برای سال  ١٤٠٠را تغيير دهند .زنگنه
هم وعده داده همه اينها در فيش حقوقی تير ماه منظور خواهد شد .اما در
مورد افرايش حقوق کارگران قراردادی شرکتهای پيمانی و پروژه ای و
مهندسی ،که در هفتاد مرکز در اعتصاب اند چطور؟ از روحانی شياد و
جهانگيری سرمايه دار تا زنگنه قاتل کارگران گفتند" :به وزارت نفت
مربوط نيست" ،به شريعتمداری پاس دادند که طبق قوانين وزارت کار
به خواستها رسيدگی شود .گفتند خواستها "فراقانونی" است ،يعنی
اعتصاب نتيجه ندارد .در کنار آن امام جمعه ها و نيروهای امنيتی و
پيمانکاران بخط شدند تا کارگران را با تهديد از هرگونه تجمع ،قطع برق
و آب و غذا و تسويه حساب از خوابگاهها بيرون کنند .ليست سياه امنيتی
رضاشاهی موسم به بﻼک ليست تهيه کردند ،چماق ها در هوا می چرخد
و اعتصاب در ميدان مين هنوز ادامه دارد.
تکرار يک سناريو
در اعتصاب مرداد سال گذشته ،بخشی از کارگران اعتصابی تنها وقتی
به ميزانی از افزايش دستمزد بصورت مذاکرات انفرادی دست يافتند که
پيمانکاران با وزارت نفت به توافق جديدی رسيدند و سطح پرداخت ها و

شماره ٦٠٢

خجم پروژه ها به کارفرمايان
خصوصی بيشتر شد .بعبارتی ديگر،
وزارت نفت سهم بيشتری به
پيمانکاران و مديران داد و آنها هم
مقداری از اين سهم اضافی را به
کارگران اعتصابی دادند و در بيشتر
موارد زير توافق شان زدند .در واقع
در اعتصاب سال گذشته پيمانکاران
بيشتر از کارگران اعتصابی سود
بردند .تکرار اين سناريو با انتشار
نامه "انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای مهندسی و پيمانکاری نفت و
گاز و پتروشيمی" به زنگنه وزير نفت مجددا کليد خورد .در اين نامه
کارفرمايان در مورد توقف پروژه ها هشدار دادند و از وزير نفت
خواستند به مسئله اعتصاب "ورود" کند .همينطور اتمام حجت کردند
که "پاسخگويی به درخواست های کارگران اعتصابی از توان شرکت
های عضو انجمن ها و سنديکاهای صنفی کارفرمايان از جمله APEC
کامﻼ خارج است"!
تهديدها و فرصت ها
سياست سانسور دولتی و بی اعتنائی به اعتصاب به تنهائی جوابگو
نيست چون هر ساعت اعتصاب متحمل ضرر و زيان دولت و
کارفرمايان است .همه اعتصابيون را هم نميتوانند اخراج کنند چون
تامين و جايگزينی نيروی فنی و متخصص در اين سطح غير ممکن
است .هرجا بتوانند به کارگران روزمرد ،اورهال و حلقه های ضعيف
تر که جايگزينی شان ساده تر است حمله می کنند .لذا سياست شان
اينست که بسرعت و در ادامه خواباندن اعتصاب نهم تير کارکنان
رسمی ،اعتصاب جاری را نيز تمام کنند .قرار است داستان سال قبل
تکرار شود ،کارفرمايان سهم شير را از اعتصاب کارگران ببرند و
کارگران به ذره ای دريافتی بيشتر و چند وعده پوچ تا اطﻼع ثانوی سر
کارهايشان برگردند" .ورود" زنگنه يعنی وزارت نفت پول بيشتری به
دوستان پيمانکارش بدهد تا آنها هم ضمن اخراج و تصفيه کارگران فعال
و بﻼک ليستی با ديگر کارگران سر حقوق ها چانه بزنند .سرکوب
اعتصاب و ايجاد تفرقه ميان کارگران و حمله به مرکز ثقل قدرت آنها
يعنی اتحاد ايجاد شده ،سياست روز کل حکومت و مديران نفت و
معدودی کارکنان رسمی است که به بوق کارفرما عليه همکاران شان
بدل شدند .بموازات اينها امنيتی ها هم بيکار نيستند و با گسترش فضای
تهديد و اختناق بازوی اصلی اين سياست هستند.
تهديد ديگر مخدوش شدن چهره کارگران رسمی نفت توسط عده ای
معدود رژيمی و بورکرات و يقه سفيد است که تاريخا در جنبش
کارگری در ﻻيه های فوقانی وجود داشته اند .کارگران رسمی هنوز
ميتوانند اين خسارت را جبران کنند .اعﻼم همبستگی با اعتصاب
همکاران و حمايت از خواست آنها ،فاصله گرفتن از سياستهائی که
کارگر نفت را سرباز رئيسی و خامنه ای و نظام می کند ،فائق آمدن به
اين شکاف و ترفند قصابی کارگران به هويت های شغلی متفاوت هنوز
بر دوش کارکنان و کارگران شريف رسمی نفت است .سکوت آنها و يا
ﻻاقل عدم اعﻼم نظر رسمی و روشن ،ميتواند به معنای رضايت آنها از
آنچه اتفاق می افتد و پشت کردن به همکارانشان در وسط اعتصاب
ترجمه شود .امری که لطمات جدی و زيانباری به جنبش کارگری
عموما و به سيمای سياسی کارگر نفت ميزند.
صفحه ٣
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صفحه ٣
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اعتصاب نفت
تهديدها و فرصت ها ...
يک ارزيابی ديگر اينست که کارگران پيمانکاری و اعتصابی آلت دست
پيمانکارانی شدند که برای زنگنه و وزارت نفت نقش مهره بازی رقابت
جناحی را ايفا می کنند .اين خط استدﻻلش را روی بافت وزارت نفت و
قوانين خودويژه آن و روش کار متکی ميکند و مدعی است که کارگران
پيمانکار و اعتصابی اصوﻻ آشنا به روال کار نيستند .اساسا
"خودجوش" بودن حرکات کارگران را زير سوال می برد و مدعی
است که کارگران پيمانی بيشتر "آب در هاون می کوبند اما برای زنگنه
زعفران میسايند"! اين تحليل خيلی جناحی است اگرچه از يک قديمی
کار نفتی و "آشنا به روال کار" طرح شده باشد .اگر حقيقتی در اين
نگرش باشد ،اين واقعيت است که کارفرمايان همواره ميتوانند از
اعتصاب و خواستهای برحق کارگران سواستفاده کنند .اما ميدان بازی
حکومتی ها و جناح ها تا اين حد فراخ نيست که با نفت و اعتصاب نفت
بازی کنند .حتما تﻼش شان را می کنند اما همه چيز در دست آنها نيست
و هر حرکت دقيق و تاکتيک درست کارگران ميتواند معادله را تغيير
دهد.
اما هيچکدام از اينها اهميت و نقش مهم اعتصاب نفت در سياست ايران
را تغيير نميدهد .همبستگی بين المللی ايجاد شده حول اعتصاب نفت،
حمايت صميمانه کارگران جهان و منطقه تا بخشهای مختلف جنبش
کارگری ايران و مردم دردمند ،بسيار قويتر و ريشه دارتر است که
پارازيت ها بتوانند اعتصاب را مخدوش کنند .واقعيت اينست که
اعتصاب نفت در متن يک شرايط سياسی بشدن ملتهب و انفجاری ،در
متن يک نارضايتی عمومی و کارگری اتفاق می افتد و تاثيرات آن
نميتواند محدود به بازی جناح ها و رقابت مديران و پيمانکاران شود.
ديروز رانندگان و کاميونداران کشور اعﻼم کردند که در حمايت از
اعتصاب نفتی ها و برای خواستهای خود وارد اعتصاب می شوند و
امروز کاميونداران زنجان اعتصاب را شروع کردند .فضای دعوت به
اعتصاب ميان بخشهای مختلف جامعه از کارگران حمل و نقل تا
معلمان و بازنشستگان و کارگران نانوائی وجود دارد .اعتصاب نفت تا
همين امروز به امواج اعتصابی و اعتراضی کمک کرده است و اميد
جديدی آفريده است.

محدوديتها و کمبودهای اعتصاب نفت نبايد از چشم پنهان بماند .اما اين
فرصت هنوز هست که حول اعتصاب نفت يک جنبش همبستگی و
اعتصابی و توده ای راه انداخت .جنبشی که فی الحال مرزها را
درنورديده و حمايتهای جهانی و انترناسيوناليستی از کارگر نفت و جايگاه
سياسی کارگر نفت را بخوبی می شناسد و حتی براين باور است که
کارگران ايران ميتوانند ساختارهای تاکنونی روابط کار و سرمايه در
منطقه را دگرگون کنند .يک سياست راديکال کارگری بدون اما و اگر از
اعتصاب نفت و خواستهای آنان حمايت می کند؛ جايگاه و نقش اعتصاب
نفت را در تشکل يابی و اتحاد کارگری و سياست ايران می شناسد و در
عين حال عليه موانع و دشمنان قسم خورده طبقاتی کارگران هشيارانه
عمل می کند .وظيفه فوری و بﻼفصل امروز اينست که اعتصاب نفت را
ميان تهديدهای واقعی تنها نگذاريم و ار فرصت ايجاد شده بهترين سود را
بنفع تشکل و اتحاد بخشهای مختلف طبقه کارگر حول افزايش دستمزدها،
کاهش ساعات کار و شيفت کار ،امنيت شغلی و نفی خصوصی سازی و
شرکتهای پيمانی و زالوهای واسطه بيشتر همگانی کنيم .برای اين مهم
راهی نيست جر آنکه کارگران به سنت قديمی و شورائی خود متکی
شوند ،تنها خرد جمعی و حرکت از منفعت واحد ميتواند مبشر اتحاد قوی
کارگری باشد .تنها رجوع به امر عمومی و قدرت جمعی ميتواند نافی
توطئه ها و ترفندهای جبهه درون طبقاتی بورژواها برعليه کارگران و
سواستفاده آنها از اعتصاب باشد .کارگر نفت در هر حال ناچار است
منفعت آنی و آتی خود را در اتحاد و قدرت خود جستجو کند .زمان برای
وعده و تهديد و تطميع گذشته است .درود بر اتحاد و رزم کارگران نفت!
سردبير
 ١١تير ١٤٠٠

كارگران در اعتراضات به مجمع عمومى متكى شويد!
جنبش مجمع عمومى كارگری را گسترش دهيد!
مرگ بر جمهوری اسﻼمى!

كمونيست هفتگى

صفحه ٤

كارگران نفت ،معادله را تغيير ميدهند!
گفتگو با رحمان حسين زاده

ابوبکر شريف زاده  :اعتصاب بزرگ کارگران نفت در جريان است و
نگاهها به آن دوخته شده ،در چه شرايطی اين اعتصاب بزرگ اتفاق
افتاده است؟
رحمان حسين زاده :موئلفه های مختلفی در شرايط وقوع اعتصاب
بزرگ و همبسته حدود  ٧٠مرکز کارگران نفت و پتروشيمی ها قابل
توجه اند .در شرايطی که معيشت و سﻼمت کل طبقه کارگر و اکثريت
عظيم شهروندان جامعه نه تنها تامين نيست ،بلکه در ورطه نابودی
است .در وضعيتی که يک سال و نيم اخير بﻼی کرونا عﻼوه بر بﻼی
جمهوری اسﻼمی عدم تامين معيشت و سﻼمت را به مرحله خطرناکی
رسانده است .اين وضعيت مستقيما برشرايط زندگی هزاران کارگر
صنعتی ترين و کليدی ترين بخش طبقه کارگر هم تاثير مخرب گذاشته
است .اين بخش از طبقه کارگر ،به ويژه قسمت کارگران رسمی و
دايمی ،ظاهرا از حقوقها و مزايای باﻻتر نسبت به ديگر بخشهای طبقه
کارگر برخوردار بودند ،نفس اينکه شاغل بودند و سرکار ميرفتند ،اين
تاثير را داشت که در سالهای اخير تحرک مبارزاتی از آنها ديده نميشد.
اين نگرانی بارها اعﻼم ميشد که چرا کارگران نفت به مثابه بخش
کليدی طبقه کارگر با سابقه درخشان مبارزاتی تحرکی ندارند!؟ اما
شرايط معيشتی و سﻼمتی و وضعيت سخت زندگی اين بخش مهم
کارگری را در يکسال اخير به تحرک مبارزاتی مهم سوق داده است.
در تير و مرداد سال گذشته نزديک به  ۵٢مرکز کارگری نفت و
پتروشيمی ها همزمان دست به اعتصاب زدند .در نهم تيرماه سال قبل
جلو مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند .اعتصابات بزرگ اخير در
شرايط ويژه امروز و برای تحقق خواسته های پاسخ نگرفته سال قبل و
به درجه ای در ادامه آن اعتصابات ،اما گسترده تر ،و قدرتمند تر در
جريان است.
به عﻼوه در شرايطی اين اعتصاب بزرگ و گسترده همزمان در هفتاد
مرکز کارگری اتفاق ميافتد که کارگران توانسته اند بر ترفند دسته بندی
و تفرقه شغلی در ميان کارگران نفت ،به درجه ای فايق آيند .بيش از
سه دهه است جمهوری اسﻼمی صفوف کارگران صنعت نفت و
پتروشيمی ها را به عناوين مختلف شقه شقه کرده است .از جمله بخش
کارگران قرارداد دايمی ،بخش کارگران قرارداد موقت و بخش وسيع
تر يعنی کارگران پيمانی که حتی امکان بستن همان قرارداد موقت را
مستقيما با شرکت نفت ندارند ،بلکه با پيمانکاران حريص و با پايين
ترين حقوق و کمترين مزايا بايد تن به کار بدهند .اساس اين تفرقه،
تشديد استثمار و سودپرستی و مانع تراشی در مقابل اتحاد کارگری و
مبارزاتی بوده ،که کارگران بيش از پيش اين توطئه ضد کارگری را
شناختند .در يکسال اخير و در اعتصاب بزرگ کنونی همگامی طبقاتی
و مبارزاتی اين بخشها را شاهديم .به عﻼوه فشار و محدوديت بر
کارگران نفت چنان بوده که جمهوری اسﻼمی از کوچکترين اتحاد و
نزديکی در ميان کارگران نفت وحشت دارد ،به نحوی که حتی در
صنعت نفت از ايجاد تشکلهای زرد و ضد کارگری مثل شوراهای
اسﻼمی هم نگران بوده و اجازه فعاليت به اين نهادهای رژيمی را هم
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نداده است.
نکته قابل توجه ديگر اينکه کارگرن
نفت از تحرک و تجارب مهم مبارزات
کارگری پنج ساله اخيرو برجسته تر از
بقيه ،از مبارزات کارگرن هفت تپه
تاثير گرفته و صميمانه آن را هم بيان
کرده اند.
مسئله مهم ديگر بعد از شکست بزرگ رژيم از مردم در مضحکه
"انتخابات" اين اعتصاب بزرگ و اميد بخش به ميدان آمده و در واقع
مهمترين بخش طبقه کارگر با اعتصاب و اعتراض ،پاسخ کوبنده تری به
مانور "يک دست کردن حاکميت" و رئيس جمهورجﻼد آن داده است.
و نهايتا کارگران پيمانی نفت در شرايطی اين اعتصاب بزرگ و گسترده
را به صحنه کشيدند ،که کارگران قرارداد رسمی و دايمی نفت برای روز
نهم تير فراخوان به اعتصاب سراسری داده اند .به اين ترتيب همگامی و
اتحاد مبارزاتی بخشهای مختلف کارگران نفت برجسته ميشود ،از نظر
من اين مجموعه فاکتورها شرايط وقوع اين اعتصاب بزرگ و بياد
ماندنی را فراهم کرده است.
ابوبکر شريف زاده  :جايگاه و اهميت سياسی و مبارزاتی آن را چگونه
می بينيد؟
رحمان حسين زاده :ترديدی نيست ،اهميت باﻻيی دارد .هرکس متوجه
جايگاه مهم صنعت نفت در اقتصاد و توليد ايران باشد ،متوجه توقف توليد
و اعتصاب کارگران در اين صنعت کليدی اقتصاد ايران هست .ﻻزم به
توضيح نيست که اعتصاب کارگران در نفت به معنی فشردن گلوی
سرمايه داری حاکم و جمهوری اسﻼمی است .نسل ما که در تحول
انقﻼبی صال  ١٣۵٧حضور داشتيم ،به خوبی به ياد داريم" ،کارگرنفت
ما ،رهبر سرسخت ما" گلوی رژيم سرمايه سلطنتی را گرفت و خفه اش
کرد .باﻻتر هم اشاره کردم ،تحرک مبارزاتی يکسال گذشته و به ويژه
اعتصاب بزرگ و بی نظير اخير ،بعد از يک دوره سکون و عدم تحرک
مبارزاتی در ميان کارگران نفت تحول بسيار مهم و تعيين کننده عليه
بورژوازی حاکم و به همين دليل سران جمهوری اسﻼمی سراسيمه شده و
هذيان ميگويند .جنبه مهم ديگر اتحاد و همبستگی در بين بخشها و
واحدهای مختلف صنعت بزرگ نفت نضج گرفته است و محکم شدن اين
اتحاد و ادامه کاری آن بسيار نويد بخش است .در عين حال به ميدان آمدن
غول خفته قدرت کارگران نفت توان و اعتما بنفس بسيار باﻻيی به کل
طبقه کارگر ايران ميبخشد .مهمتر پرولتاريای صنعتی نفت ايران به لحاظ
کمی و کيفی از موقعيت عينی به عهده گرفتن رهبری کل طبقه کارگر را
دارد .ما وارد دوره ای شديم ،عروج و تثبيت رهبری کارگری بر کل
جنبش طبقه کارگر و کل جنبش اعتراضی معطوف به جارو کردن
حاکميت سرمايه و جمهوری اسﻼمی ،از نان شب واجب تر است .کارگر
نفت و مشخصا بخش سوسياليست و پيشرو کارگران نفت متوجه اين
رسالت طبقاتی و تاريخی خود هستند و ﻻزمست با پﻼتفرم روشن و
متکی به سازمان توده ای اعمال اراده مستقيم کارگران اين رسالت را به
سرانجام رسانند.
ابوبکر شريف زاده  :پاسخ تاکنونی کارفرمايان و دولت
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كارگران نفت،
معادله را تغيير ميدهند ...
چگونه بوده است؟
رحمان حسين زاده :بی پاسخی! تا اين لحظه که ما داريم در اين مورد
صحبت ميکنيم ،بی پاسخی و استيصال و تﻼشهای توطئه گرانه ،عکس
العمل اصلی دولت و سران سه قوا و کارفرمايان در مقابل اعتصاب
نزديک به هفتاد مرکز توليدی نفت و پتروشيمی است .به ويژه هر روزه
گسترش دامنه اعتصاب و حمايتهای وسيعی که از بخشهای ديگر
کارگری ،از جانب نهادها و تشکلها و فعالين ديگر جنبشهای اجتماعی
راديکال از اين حرکت به عمل آمده ،حمايتهايی که در سطح بين المللی
صورت گرفته ،انعکاس وسيع تبليغی آن در سطح دنيا ترس و
سراسيمگی قابل مشاهده ای به هيئت حاکمه جمهوری اسﻼمی تحميل
کرده است .جلسه يکشنبه ششم تير سران سه قوا و هذيانات تفرقه افکنانه
و نخ نمای زنگنه وزير نفت اين رژيم ضد کارگر ،نشانه استيصال و بی
پاسخی شان است .زنگنه از يک طرف وعده ،وعيدهای پوچ به
کارگران رسمی ميدهد و حالت انتظار در ميان آنها ايجاد ميکند ،تا در
مقابل اعتصاب روز نهم تيرماه آنها مانع ايجاد و کاری کند ،کنسلش کنند
و از طرف ديگر به هزاران کارگر پيمانی بيشرمانه اعﻼم ميکند،
مشکﻼت آنها به شرکت نفت مربوط نيست و آنها با پيمانکاران طرفند.
به اين ترتيب بی مسئوليتی دولتش در مقابل معضل حقوق و معيشت
هزاران کارگر را نشان ميدهد.
ابوبکر شريف زاده :از توطئه ها عليه کارگران صحبت کرديد  ،چه
توطئه هايی و چگونه در جريان است؟
رحمان حسين زاده :سران وحشت زده جمهوری اسﻼمی بی توطئه
ننشسته اند .با شگردهای شناخته شده وارد شده اند .عوامل و اهرمهای
ضد کارگری را به کار گرفته اند .از جمله در آغاز اين اعتصاب
بزرگ ،به اصطﻼح اعﻼميه ای به نام "کارگران رسمی" را پخش کرده
و در آن "اعتصاب را تقبيح کرده" که گويا فورا به دنبال مضحکه
"انتخابات" نمی بايست اينکار صورت بگيرد .معلومه اين توطئه تفرقه
افکنانه به کارگران رسمی که اوﻻ به وضوح از اعتصاب کارگران
پيمانی حمايت کرده ،و ثانيا خودشان روز نهم تيرماه را برای اعتصاب
سراسری اعﻼم کرده ،مربوط نيست .اقدام توطئه گرانه ديگر مقامات
حکومتی را به ميان کارگران ميفرستند و وعده های توخالی برای سد
کردن اعتصاب را ميدهند .به عﻼوه همين وعده های توخالی زنگنه به
کارگران رسمی و همزمان حواله دادن کارگران پيمانی به پيمانکاران
اساسش ايجاد تفرقه در ميان کارگران نفت است .عوامل کارفرمايی،
دولتی در ميان خود کارگران پيدا ميشوند و در جهت شکستن اعتصاب
حرکت ميکنند .اعتصاب شکنی هميشه يکی از شگردهای شناخته شده و
رسوا در مبارزات کارگری بوده و در اين مورد هم ﻻزمست خنثی شود.
ابوبکر شريف زاده :نهم تير و فراخوان اعتصاب سراسری کارگران
نفت مطرح است؟ در اين رابطه و کﻼ در حمايت از مبارزات کارگران
نفت ،فراخوان شما چيست؟
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رحمان حسين زاده :موانع و کارشکنی و وعده های بی پايه و تفرفه
اندازانه دولت عليه شکل گيری اعتصاب نهم تيرماه در جريان است.
اميدوارم کارگران آگاه و پيشرو بخش قرارداد رسمی بتوانند اين
شگردها را خنثی کنند .برپايی اعتصاب روز نهم تير و همگام شدن
اعتصاب جاری کارگران پيمانی و کارگران قرارداد رسمی عﻼوه بر
قدرتمند تر شدن کل اعتصاب ،برای محکم کردن اتحاد کنونی و آتی کل
کارگران نفت اهميت جدی دارد .به عﻼوه در داخل کشور ضروری
است ،حمايتهای ديگر بخشهای کارگری از مراکز و رشته های مختلف
و ديگر جنبشهای اجتماعی راديکال و متحد طبقه کارگر را گسترش داد.
تاکنون بعضی از مراکز کارگری ،نهادها و تشکلهای مدافع حقوق
کارگران همبستگی خود را با کارگران نفت اعﻼم کردند .در خارج
کشور نيز نيروهای چپ و کمونيست ،بسياری از سازمانهای کارگری و
فعالين و شخصيتها به چنين حمايتی روی آوردند ،آکسيونهای حمايتی
صورت گرفته و يا برای روزهای آينده سازماندهی شده و انجام ميشود.
جا دارد اين حمايتها را در روز نهم تير ماه تشديد کرد.
آنچه کارگران و همه بايد به آن توجه کنيم وارد دوره جديدی از جدال
طبقاتی و سياسی در جامعه ايران شديم .سرمايه داری حاکم و جمهوری
اسﻼمی ظاهرا با "يکدست کردن ساختار حکومتی" در صدد است همه
اهرمهای توطئه ،شگرد و تهديد و تطميع و سرکوب را برای عقب
راندن طبقه کارگر و مردم به ميدان آمده بکار گيرد .در وهله اول در
نظر دارد نه تنها خطر جنبش کارگری و توده ای را از سر بگذراند،
بلکه اگر بتواند جنبش ما را به قبل از دی ماه  ٩۶و آبانماه ٩٨برگرداند.
اما اين "اگری" سخت است که نميتوانند از عهده اش برآيند .حرکت
توفنده نزديک به هفتاد مرکز کارگری نفت درست در روزهای بعد از
مضحکه "انتخابات" نشانه به کار افتادن اهرمهای قدرتمند طبقه کارگر،
آن هم از درون کليدی ترين بخش پرولتاريای صنعتی ايران ،برای عقب
راندن سرمايه و رژيم حاکم و برهم زدن بساط چپاول و استثمار و
تعرض به حقوق کارگران است .در اين دوره جديد سياسی گسترش
جنبش اعتصابی کارگران و همزمان به ميدان آمدن و گسترش جنبش
اعتراض شهری مشابه دی ماه  ٩۶و آبانماه  ٩٨و گسترده تر از آن
دوره راه اساسی مقابله کردن با دشمنان طبقاتی و در رأس آن جمهوری
اسﻼمی است .در اين راستا محکم شدن رابطه مبارزاتی رهبران و
پيشروان کارگری از مراکز کارگری مختلف با هم و با رهبران و فعالين
موثر در راه اندازی جنبش اعتراض توده ای و با پيشروان ديگر
جنبشهای اجتماعی راديکال بسيار تعيين کننده است .دوره آن است شبکه
رهبران آگاه و سوسياليست از درون مراکز کارگری و محﻼت و شهرها
گامهای مبارزاتی مشترک ،متکی به خط مشی و سياست و شعارهای
روشن و متحد کننده را در پيش گيرند .در جهت تامين رهبری فرا رشته
ای و کارخانه ای و محلی و به اين معنا تامين رهبری سراسری تر
جنبش کارگری و توده ای گام بردارند .کليد مسئله تامين رهبری موثر و
راديکال جنبش کارگری و توده ای است .اما چنين رهبری از هم اکنون
بايد به سازمان توده ای اعتراض و مبارزه متکی باشد .تجربه قديم و
جديد به ما ميگويد برپايی مجمع عمومی در هر مرکزکارگری و
توليدی ،در هر محله ای در شهرها پايه اساسی متشکل شدن کارگران
هر واحد توليدی و توده مردم معترض هر محله است .در مجامع
عمومی به قول کارگران نيشکر هفت تپه "خرد جمعی" به اراده متحد و
جمعی کارگران و مردم برای گرفتن حقوقمان و پيشبرد مبارزه مان
تبديل ميشود .اعمال اراده مستقيم کارگران و مردم اجرايی ميشود .گام
مهم برای ايجاد شوراهای پايه در محل کار و زيست
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كارگران نفت،

از فرزانه زيﻼبى وكيل شرافتمند كارگران

معادله را تغيير ميدهند ...

هفت تپه حمايت كنيم!
اطﻼعيه شماره يک

برداشته ميشود .تامين رهبری سراسری موثر و راديکال جنبش
کارگری و توده ای و ايجاد سازمان توده ای متحد کننده کارگران
و مردم در هر مرکزکارگری و در هر محله دو اهرم اساسی جبهه
کارگر و مردم در مصاف اساسی با بورژوازی حاکم و حاکميت
هار اسﻼمی است .اين دو اهرم اساسی جنبش و مبارزه مان را بايد
حدادی و آماده تر کنيم.
در خاتمه اعتصاب نزديک به هفتاد مرکز کارگری نفت و
پتروشيمی ها تا هم اکنون دستارد بزرگ جنبش طبقه کارگر و
جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی است .تا هم اکنون معادله
سياسی و مبارزاتی را تغيير داده است .گسترش موثر آن و به
ويژه دستيابی به خواسته های ايندوره شان معادله و تناسب قوا را
به نحو موثرتری تغيير ميدهد .شرايط برای پيشرويهای تعيين کننده
تر را فراهم ميکند .درود برعزم و اراده و اعتصاب و مبارزه
کارگران نفت و پتروشيمی ها* .

فرزانه زيﻼيی وکيل مدافع کارگران مبارز هفت تپه است که در پرونده هائی
که توسط نيروهای امنيتی برای رهبران کارگری درست شده است ،بعنوان
وکيل مدافع کارگران از حقوق آنها دفاع کرده است .کارگران هفت تپه بدليل
مبارزاتشان در سالهای گذشته ،بيش از دويست پرونده قضائی در دادگاههای
شوش و اهواز و شهرهای ديگر دارند.
سرکوب کارگران هفت تپه ،دستگيری نمايندگان کارگران ،آزار و شکنجه آنها
يک روال کار دولت جمهوری اسﻼمی و حاميان کارفرمايان هفت تپه بوده
است .کارگران هفت تپه عليرغم سرکوبهای مکرر ،موفق شدند خواستهای
خود را بخشا به کرسی بنشانند و از همه مهمتر نهادهای ذيربط حکومتی را
وادار به خلع يد از کارفرمای بخش خصوصی کنند .بدنبال اين واقعه تهديد
کارگران بصورت فردی ،پرووکاسيون عليه آنان ،قطع آب بر روی مزارع
نيشکر ،فروش اموال شرکت ،حمله فيزيکی با اسلحه سرد به برخی از فعالين
کارگری شروع شد .در ادامه وکيل کارگران را تحت فشار قرار دادند و برای
وی نيز پرونده سازی کردند .برای خانم فرزانه زيﻼبی که صرفا بعنوان يک
وکيل از حقوق کارگر در چهارچوب قانون دفاع کرده است ،اتهاماتی نظير
»تبليغ عليه نظام« و »اجتماع و تبانی جهت اقدام عليه امنيت ملی« منتسب
کردند و در دادسرای اهواز برای وی پرونده قضائی تشکيل دادند.
در واکنش به احضار فرزانه زيﻼبی وکيل مدافع پرونده هفتتپه ،تعدادی از
وکﻼی دادگستری روز جمعه ٢۴ ،ارديبهشت ،در بيانيهای با انتقاد از احضار
خانم زيﻼبی ،اساس تشکيل پرونده اخير عليه او را »دفاع از مطالبات بر حق
کارگران هفتتپه و انجام وظايف وکالتی در دفاع از برخی متهمان اين
پرونده« اعﻼم کردند .همينطور ناصر زرافشان ،وکيل فرزانه زيﻼبی در
گفتگويی با "امتداد" ،اظهار داشت" :پرونده موکل من در حال حاضر در
شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقﻼب اهواز قرار دارد .خانم
زيﻼبی که برای پيگيری وضعيت پرونده به دفتر کل مراجعه کرده ،عنوان
کردند که دسترسی به پرونده نداشته و اطﻼعی از کم و کيف آن ندارند .چرا
که ظاهرا روی پرونده ،تيک محرمانه بوده و تا زمانی که آن را برندارند،
دفتر کل نيز در جريان قرار نمیگيرد".
ما از اتحاديه ها و سازمانهای کارگری ،احزاب چپ و سوسياليست ،کانونهای
وکﻼ در اروپا و جهان ميخواهيم که با اعتراض و اعمال فشار به جمهوری
اسﻼمی ،پرونده سازی برای فرزانه زيﻼبی را محکوم و خواهان رفع فوری
اتهام از وی شوند .سرکوب وکيل کارگران و همينطور زندانی کردن زن
مبارز و حامی کارگران هفت تپه "سپيده قليان" را محکوم و خواهان رفع
اتهام از آنها شويد .از مبارزات کارگران ايران برای حقوق پايه ای خويش از
جمله حق تشکل و اعتصاب و آزادی کليه زندانيان سياسی حمايت کنيد.
همبستگی کارگری مرز نمی شناسد!

به حزب كمونيست كارگری  -حكمتيست

تشکيﻼت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست

كمک مالى كنيد!

 ١ژوئيه ٢٠٢١
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مروری بر نخستين اعتصاب خونين
كارگران نفت
به بهانه پيام رضا پهلوی
جاويد حكيمى
اعتصابات اخير کارگران نفت خونی تازه در رگهای توده های عصيانگر
به جريان انداخته است .جامعه به تجربه در تحرک و اعتراض نفتی ها
بارقه ای از اميد به پيروزی و تحقق آزادی و برابری می بيند .پيام
مادران دادخواه اين داغديدگان و زخم خوردگان تاريخ نيز نشانه باور
آنان به توانايی کارگران در برچيدن بساط ظلم و بيعدالتی است .اعﻼم
حمايت ساير بخش های کارگری از اعتصاب نفتی ها جلوه با شکوه
ديگری است از همبستگی طبقاتی و انسانی.
"از کارگران هفت_تپه به کارگران نفت:
"با پوست و گوشت و خونمان درد و رنج شما را لمس کرده ايم و
میفهميم پس بدانيد به يادتان ،کنارتان و صدايتان هستيم .تنها تحفه ای که
داريم پيشکش ،يک دسته ساقه نيشکر سبز به سبزی جان های شيفته شما
عزيزان و شعار "کارگر نفت و گاز اتحاد اتحاد" است .پيروزيتان را
آرزومنديم!"
اما رضا پهلوی نيز در پيامی کوتاه با کارگران نفت ابراز همراهی و
همدلی کردند .ايشان بدون اشاره مستقيم به هيچ مطالبه ای ،صرفا از
پيگيری کارگران برای رسيدن به حقوق خويش البته با تکيه بر "نافرمانی
مدنی" اظهار خرسندی نمودند .همين ابراز همبستگی و همين و تاکيد بر
"نافرمانی مدنی" ما را بر آن داشت تا نقبی بزنيم به گذشته و مروری
کنيم بر چرايی نخستين اعتصاب کارگران نفت و نحوه برخورد حکومت
وقت با آنان .هر چه باشد ايشان پرشورترين و ذينفع ترين مدافع بازگشت
به گذشته است؛ گذاشته ای که هوادارانش آن را با جار زدن "رضا شاه
روحت شاد" به مردم و به ويژه کارگران وعده می دهند.
نخستين اعتصاب کارگران نفت سال  ١٣٠٨و در زمان رضا شاه
"روحش شاد" اتفاق افتاد .آن روزها نه ولی فقيهی بود ،نه شيخ
الوزرايی ،نه پيمانکاری و نه کسی می دانست نئوليبراليزم يعنی چه.
خﻼصه ايران دست ايرانيان يعنی رضا شاه بود .با اين همه نحوه استخدام
کارگران ،شدت استثمارشان و شيوه های مقابله شاه با اعتراضات ،همدلی
و همبستگی نبود سهل است به طرز حيرت انگيزی با سرکوبگران
معاصر شباهت داشت.
ابتدا از روش های تضييع حقوق کارگران از همان بدو استخدام بگوييم.
در کتاب خاطرات يوسف افتخاری چنين می خوانيم:
تقليل حقوق؛ طريق فوق عبارت بود از اخراج مداوم عده اد از کارگران
شعبات مختلف و تشکيل اردوی بيکاران و بعد از مدتی مجددا ً استخدام
سالمترين و قويترين آنان با مبلغی به مراتب کمتر از حقوق سابق.
مقامات به بهانه ی اينکه کار کم شده و احتياج به عده ای از کارگران
ندارند ،کارگران را از کارخانه اخراج کرده و آنان را به اردوی بيکاران

شماره ٦٠٢

ملحق ميکرد .کارگران اخراج شده
مدتی بيکار گشته ،عﻼوه بر اينکه
ذخيره ای را که در نتيجه مدتها جان
کندن عايدشان شده بود خرج احتياجات
عائله ميکردند و کليه ی اثاثيه خانه را
به قيمت ناچيزی به کسبه بی انصاف
خوزستان فروخته ،باﻻخره مستاصل
شده برای درخواست کار مجددا ً به اداره
استخدام شرکت مراجعه ميکردند.
مامورين اداره استخدام پاسخ می دادند شرکت همچنان کاری ندارد،
ولی چون صاحب »رئيس قسمت« از شما راضی است ما ميتوانيم شما
را با حقوق کمتر استخدام کنيم به شرط آنکه کوشش کنيد هميشه
رضايت و نظر صاحب را جلب کنيد .منظور از جلب نظر صاحب اين
بود که از شدت و سختی کار و قلت حقوق شکايت نداشته باشند.
کارگران مستاصل و درمانده شرايط غيرقابل قبول و کمرشکن شرکت
نفت را ظاهرا ً قبول کرده برای تهيه قوت ﻻيموت عائله شان با حقوق
ناچيز مشغول کار ميشدند".
پس از استخدام مجدد ،کارگر ديگر برده مطلق بود چرا که با مشاهده
کوچکترين اعتراضی ،وی را اخراج و نامش را اين بار وارد ليست
سياه می کردند .بلک ليست ها حق استخدام مجدد را برای هميشه از
دست می دادند .در سال  ١٣٠٨يعنی سال اعتصاب ،آمار بلک ليست ها
فقط در آبادان پانصد نفر بود.
امروزه به اين شيوه دغلکاری برای مکيدن خرين شيره جان انسان ها
می گويند خصوصی سازی و به کارگران فاقد هرگونه حق و حقوقی
می گويند پيمانی و قراردادی .چنانکه مﻼحظه می کنيد خوی درندگی
استثمارگران سلطنت طلب و وﻻيت مدار صد سال است تغييری نکرده
ِ
اما فرهنگ واژگان پارسی و عربی شان چرا.
شرايط زيست کارگران نفت اين توليدکنندگان طﻼی سياه در آن سالها
دون شان انسان و حتی حيوانات بود .محله کارگران )احمدآباد( به علت
نداشتن آب و مستراح به قدری کثيف و متعفن بود که اغلب امراض از
آنجا شيوع پيدا ميکرد .فاصله محل سکونت عده ای از کارگران تا
تصفيه خانه آبادان بيشتر از دو کيلومتر بود .کارگران مجبور بودند در
آن هوای گرم و طاقت فرسای خوزستان اين راه طوﻻنی را پياده طی
نمايند .ظاهراً ساعت کار شرکت نفت انگليس و ايران روزی هشت
ساعت بوده ولی از روی حساب دقيق روزی يازده ساعت وقت
کارگران در کارخانه و بين راه تلف ميشد .در گرمای شديد و سوزان
خوزستان روزی يازده ساعت کار کردن بسيار مشکل و حتی از قدرت
هر حيوانی خارج بود .فقط انسانهای اسير و گرفتار از روی اجبار
تحمل آن شدايد و سختی را مينمودند .در اغلب نقاط خوزستان
مخصوصا ً در فصل تابستان ،زندگی بدون يخ و آب خنک بسيار مشکل
و گاهی طاقت فرساست علی الخصوص برای کارگرانی که مجبورند
روزی هشت ساعت زير آفتاب سوزان برای تأمين حداقل معاش عائله
خود پرمشقت ترين کارها را انجام دهند .شرکت نفت انگليس و ايران با
اينکه در آن تاريخ کارخانه يخ داشت و ميتوانست در موقع انجام کار يخ
کارگران را تأمين نمايد ،ليکن آن را از کارگران دريغ می کرد .اين
کمپانی متمدن و بشردوست! کارگران را از آشاميدن آب خنک نيز
محروم کرده بود سهل است آب آشاميدنی تصفيه شده هم
صفحه ٨
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مروری بر نخستين اعتصاب خونين

نيز تبعيض های موجود نوشت و در سطح شهر توزيع نمود .پليس رضا
شاهی اما همينقدر "نافرمانی مدنی" را هم تحمل نکرد و فرمان بگير و
ببند نويسندگان بيانيه را صادر کرد .مظنونين از جمله يوسف و رحيم
همدانی بازداشت شدند .دستگيری ها نتيجه عکس داد و چونان جرقه
عمل نمود؛ اعتصاب آغاز شد.

در اختيار کارگران نمی گذاشت .کارگران مجبور ميشدند در سر کار
موقع توليد ثروت ،آب گل آلود و نفت آلود بيآشامند .آب آشاميدنی
کارگران عﻼوه بر معايب باﻻ گرم هم بود .کارگرانی که قادر به تهيه
يک ظرف کوزه و يا يک کيسه برزنتی بودند ،ميتوانستند به وسيله آن
آب را نسبتا ً خنک و تصفيه نمايند .عده اين قبيل کارگران بسيار معدود
بود و اکثر آنان به واسطه قلت دستمزد قادر به تهيه کوزه آبی نبودند.
کارگرانی که توانسته بودند کوزه تهيه نمايند در نظر رفقايشان جزو
اعيان محسوب شده و انگشت نما بودند.

 ١٣ارديبهشت  ١٣٠٨کليه کارگران تصفيه خانه آبادان که عده آنها ١۴
هزار نفر بود اعتصاب کردند .شرکت نفت برای اينکه اعتصاب به
جاهای ديگر به ويژه مسجد سليمان سرايت نکند فريبکارانه دستور داد
به بهانه اينکه عيد فرنگی ها است ،روز دوشنبه تعطيل شود) .در آن
موقع تمرکز کارگران در آبادان و مسجد سليمان بود ،هفتگل و گچساران
وغيره از نظرتعداد کارگران چندان مهم نبودند(.

كارگران نفت ...

اعتصابيون جلو تصفيه خانه ی متمرکز شده ،تقاضا ميکردند که:

شرکت نفت برای سوانح غيرمترقبه کارگران هيچگونه پيش بينی نکرده
بود .کارگرانی که در حين انجام کار صدمه ديده و ناقصالعضو می
شدند ،بدون دريافت ديناری از بابت خسارت از کار اخراج می گشتند.
اغلب .عده زيادی گدا و سبزی فروش و دستفروش نظر هر تازه واردی
را جلب ميکرد که تمام آنها بدون استثناء در کار شرکت نفت ناقص شده
و از کارخانه اخراج شده بودند.

 -١کليه ی محبوسين که به اتهام تشکيل اتحاديه و به جرم مبارزه با
ورود سرجان کدمن و مخالفت با مذاکره در خصوص تمديد قرارداد
دارسی توقيف شده اند آزاد شوند.
 -٢به کارگران به قدری حقوق بدهند که تکافوی حداقل معيشتشان را
نمايد.
 -٣کارگران سالی يک ماه مرخصی با استفاده از حقوق داشته باشند.
 -۴کليه جرايم نقدی ملغا گردد.
 -۵برای عموم کارگران متاهل و مجرد خانه تهيه شود.
 -۶برای اياب و ذهاب کارگران از منزل به کارخانه و برعکس وسايل
نقليه تهيه شود.
 -٧آب آشاميدنی تصفيه شده در دسترس عموم کارگران بگذارند.
 -٨اخراج بدون علت کارگران که با ميل انگليسيها انجام ميشود موقوف
گردد.
 -٩موضوع اخراج ابد از کار و ليست سياه ) بﻼتکليفی( از بين رفته،
کارگران بﻼتکليف به کار گمارده شوند.
 -١٠وضع بيمارستان شرکت اصﻼح شود و بايستی کليه کارگران بيمار
به حساب شرکت معالجه شوند.
 -١١کتک زدن و تعدی و بياحترامی به کارگران ملغا گردد.
 -١٢آزادی و شخصيت حقوقی اتحاديه ی کارگران به رسميت شناخته
شود.
 -١٣به معلولين که بدون پرداخت ديناری از کار برکنار شده اند نسبت
به سنوات خدمت و ميزان صدمه ای که ديده اند مبلغی به عنوان خسارت
پرداخت گردد.
 -١۴کارگران از حيث حوادث و پيری بيمه شوند.
 -١۵در فصل تابستان ساعت کار از هشت ساعت به هفت ساعت تقليل
يابد.
 -١۶عائله کارگران در مريضخانه ی شرکت بستری و به طور مجانی
معالجه شوند.
 -١٧برای جلوگيری از اجحافات و گرانفروشی تجار و به منظور بهبود
زندگی کارگران ،شرکتی به نام شرکت تعاونی مصرف کارگران با
سرمايه کمپانی تاسيس شود که کارگران برآن نظارت داشته باشند.

يوسف افتخاری و يارانش با توجه به نارضايتی و مخالفت عمومی نسبت
به اين قرارداد ،موقعيت را برای اعتراض و در صورت ممکن اعﻼم
اعتصاب عمومی مناسب يافتند .اتحاديه بيانيه ای عليه تمديد قرارداد و

مقامات در چشم برهم زدنی برای خواباندن "غائله" با خدعه و نيروی
سرکوب مقابل کارگران ظاهر گشت .ابتدا حکمران آبادان در صدد برآمد
بوسيله دروغپردازی و وعده و وعيد از اعتصاب

به گفته يوسف افتخاری ،آن وضعيت آتش زير خاکستر بود و کارگران
آماده انفجار؛ همچنانکه امروز.
اتحاديه کارگران نفت در خوزستان به کوشش يوسف افتخاری ،رحيم
همدانی ،شعبان کاوه ،وفايی و چند تن ديگر پايه ريزی شد و به سرعت
ميان کارگران ارج و قربی يافت .اتحاديه به اهميت نقش و جايگاه زنان
واقف بود و در سازماندهی و متشکل ساختن آنان نيز به رغم موانع و
مشکﻼت بی شمار همت گماشت .هر فعال اتحاديه موظف بود به امر
آموزش و انتقال آگاهی کل خانواده های کارگران بپردازد و نه فقط
باصطﻼح سرپرست خانواده .هم از اينروست که اکنون از پس خاطره
آن نخستين اعتصاب شکوهمند ،کنار يوسف ،نام زهرا نيز در تاريخ
جنبش کارگری جاودانه شده است.
باری از  ١٣٠٦زمان ورود يوسف افتخاری به خوزستان تا سيزده
ارديبهشت  ١٣٠٨لحظه آغاز اعتصاب ،مدت زمانی بود که کارگران
توانستند تشکل مستقل خويش را ساخته و بر بستر خشم و نارضايتی
انباشته شده ،مترصد لحظه مناسب برای نبرد سهمگين و سرنوشت ساز
گردند.
در آن موقع مذاکراتی درباره نفت شروع شده بود .انگليسيها ميبايست
بعد از سی سال تاسيسات را تحويل ايران ميدادند و مرخص بشوند و
ديگر ادعايی نداشته باشند .ولی آنان ميخواستند قرارداد نفت را تمديد
کنند .اساسا يکی از اهدفشان در خصوص پشتيبانی از رضاشاه همين
تمديد قرارداد نفت بود.
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مروری بر نخستين اعتصاب خونين
كارگران نفت ...
کارگران جلوگيری کند .ليکن يک کارگر جسور و ورزشکار به
پشتيبانی جمعيت ،پا را از حدود "نافرمانی مدنی" فراتر نهاد و چنان
کشيده ای به صورت حاکم نواخت که چرخی خورد و پا به فرار
گذاشت .رکن الدين مختاری رئيس شهربانی هم به قصد سخنرانی باﻻی
نيمکت رفت که کارگران نيمکت را از زير پايش کشيده ،با صدای
"مرده باد مزدور" از محوطه بيرونش کردند .پليس از ترس کارگران
به عمارت شهربانی پناهنده شده ،درب شهربانی را بسته پشت بام
سنگربندی کردند .عمارت محقر شهربانی از طرف کارگران محاصره
گرديد .رييس شهربانی که تا پيش از اين ادعای فرعونی ميکرد ،به
رهبران کارگران متوسل شده و التماس و استغاثه ميکرد که از ورود
کارگران به شهربانی جلوگيری نمايند.
در اين ميان خشم و حرارت زنان بمراتب بيش از مردان بود .عده ای
از پاسبانان شهربانی از زنان کتک مفصلی خوردند .زنها ميخواستند به
محمره رفته ،مجسمه رضا شاه کبير را سرنگون نمايند اما از طرف
هيئت اعتصاب دستور دادند که از اين عمل خودداری شود.
وقتی پليس ،سرباز و ژاندارم های ايرانی-آريايی حريف کارگران
نشدند ،رضا شاه "روحش شاد" ،عليرغم اعتقاد به تقدس "تماميت
ارضی" ،به کشتی های جنگی انگلستان اجازه ورود به "خاک پاک
وطن" داد .ديکتاتور هيچ جايی برای اعتراض کارگران به شيوه
"نافرمانی مدنی" باقی نگذاشت .شهر صحنه يک جنگ تمام عيار ميان
قوای سرکوبگر ايران و انگليس با کارگران و زحمتکشان گرديد.
بعﻼوه ،اراذل و اوباش اجير شده با کارد و قمه و شمشير به جان مردم
افتادند و متقابﻼ مردم از زن و مرد با سنگ و چوب و مشت از خود
دفاع می کردند .اعتصاب و جنگ سه روز تمام ادامه داشت .بيش از
سيصد نفر دستگير و دهها تن زخمی شدند.
تاريخ جنبش ،از پيروزی قوای سرکوبگر در اين جدال نابرابر ميان
کار و سرمايه می گويد .با اين همه هيچ مبارزه ای حتی در صورت
شکست نيز بدون دستاورد نيست .از جمله فوايد اين نبرد خونين برای
کارگران را موارد زير برشمرده اند:
 حقوق کارگران از پانزده درصد الی پنجاه درصد اضافه شد. کليه کارگران بيکار در آبادان به کار گمارده شدند. عموم بﻼک ليستی ها )اخراج شدگان ابد( به کار گمارده شدند. کارگران مصدوم و معلول را که بدون پرداخت خسارتی از کاربرکنار شده بودند ،از اطراف احضار کرده و با پرداخت مبلغی رضايت
گرفتند.
 شروع به ساختن مساکن جهت کارگران باسابقه نمودند. کتک و بی احترامی و اخراج بدون علت و جرايم کارگران ملغیگرديد.
 از طرف اوليای کمپانی به ادارات مربوطه دستور دادند که دقيقا" بهعرايض شکايات کارگران رسيدگی کرده و رضايت خاطر آنان را

جلب نمايند.
 عده ای از مهندسين و مأمورين انگليسی که مورد تنفر و انزجارکارگران واقع شده بودند ،به زور از کار برکنار شدند.
 تبعيدشدگان در اغلب نقاط ايران مخصوصا ً در مازندران و تهرانشروع به فعاليت تشکيﻼتی کرده نتايج فراوانی از عمل آنان عايد
تشکيﻼت سری کارگران گرديد.
 کارگران اميدوار شدند که ميتوانند به وسيله مبارزات طبقاتی به اوضاعاسفبارشان بهبودی بخشند.
پايان اين مبارزه برای يوسف افتخاری و رحيم همدانی از رهبران و
سازماندهندگان اصلی چندان خوشايند نبود ،آنها روز پيش از اعتصاب
دستگير و قريب سيزده سال در زندان تحت شکنجه و فشار و تعدی قرار
گرفتند.
راستی آيا رضا پهلوی با کارگران اعتصابی سال  ١٣٠٨به ويژه يوسف
و رحيم ابراز همبستگی می کند؟ آيا يرای تباه شدن بهترين سال های عمر
آنان در زندان های جد بزرگوارش اظهار ندامت می کند؟ خوب است
ايشان بدانند کارگران مبارز امروز ادامه دهنده راه همان رهبران هستند.
 ١جوﻻی ٢٠٢١
پيام دفتر مركزی حزب حكمتيست

در گذشت رفيق نعيم گروسى نژاد را تسليت ميگوييم
با تاسف عميق اطﻼع يافتيم ،روز ٣٠
ژوئن  ٢٠٢١رفيق نعيم گروسی نژاد
کمونيست شناخته شده و محبوب ،از
اعضای حزب کمونيست ايران و کومه
له بعد از مدتی بيماری درگذشت .رفيق
نعيم از جمله جوانان انقﻼبی در شهر
سنندج بود که فعاﻻنه در مبارزات و قيام
مردم عليه رژيم سلطنتی پهلوی شرکت
نمود و از همان هنگام بعنوان يکی از چهره های شناخته شده در
سازماندهی شوراهای محﻼت در شهر سنندج شناخته شد .خصوصيات
دلسورانه رفيق نعيم و بويژه نزديکی با کارگران و زحمتکشان و اعتقاد
عميق به سازماندهی و آگاهگری وی را به چهره ی محبوب بدل نمود.
حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست درگذشت رفيق نعيم گروسی
نژاد را به بستگان  ،رفقايش و همرزمانش در حزب کمونيست ايران و
کومه له تسليت می گويد.
زنده باد ياد رفيق نعيم گروسی نژاد
دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران  -حکمتيست
 ١جوﻻی ٢٠٢١
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كابوس دوباره حكومت طلبان
نادر شريفى
سه شنبه  ٨تير  ١٤٠٠برابر با ٢٩
ژوئن  ٢٠٢١آخرين نيروهای ارتش
آلمان ،مزار شريف و به اين وسيله کل
افغانستان را ترک کردند .طبق اخبار
تائيد شده قرار است تا آخر سپتامبر
امسال همه نيروهای نظامی افغانستان را
ترک کنند.
در کنار خروج نيروهای نظامی ناتو،
نيروهای سياه طالبان افغانستان با همکاری طالبان پاکستان ،منطقه به
منطقه در افغانستان در حال تسخير دوباره کشور می باشند و بدين ترتيب
بدنبال مذاکرات و توافق آمريکا و طالبان ،فرزندان ناخلف سرمايه غرب،
باری ديگر در پی تدارک زندگی بسيار سياهتری برای کارگران ،زنان و
جوانان در افغانستان می باشد.
منابع مختلف دست اندرکار معتقدند که رژيم دست نشانده فعلی
بورژوازی غرب مدت زيادی دوام نخواهد آورد و پس از خروج کامل
نيروهای نظامی بسرعت سقوط خواهد کرد .اين سرنگونی اما نه در
راستای اهداف زحمتکشان و کارگران افغانی که در راستای سرکوب
مردم توسط ارتجاع تروريستهای اسﻼمی و برقراری بربريت بيشتر در
افغانستان است.
بيست سال از دخالت ناتو و تقريبن  ٥٠سال از دخالت دولتهای منطقه در
سرنوشت مردم افغانستان ميگذرد .زحمتکشان افغانی نه قبل و نه پس از
يورش نظاميان چه "خودی" و چه "غير خودی" نسيمی از عدالت
اجتماعی را نچشيدند و هميشه قربانيان بازی کثيف حکومتهای خواهان
سود بيشتر شدند.
زحمتکشان افغان اما در اين سالهای بسيار سياه با دستيابی به تجربيات
گرانبهائی متوجه شده اند که بايد خود در مقابل تروريسم اسﻼمی و
تروريسم دولتی بايستند ،نگذارند زندگی آنان بازيچه مزدوران حافظ
سرمايه و نيروهای سياه اسﻼمی شود و همه آنها را با هر نام و لقبی از
زندگی و کاشانه خود دور کنند.
با شکست جمهوری اسﻼمی ،کانون تروريسم در منطقه ،اما ،نه تنها
مردم افغانستان ،بلکه زحمتکشان کل منطقه فرصت بزرگی خواهند يافت
که نيروهای مزدور و ارتجاع اسﻼمی را از محيط زندگی و کار خود به
عقب برانند ،حفاظت نسبی برای کودکان و بخصوص زنان در منطقه
بوجود آورند.
انقﻼب سوسياليستی اما ،قطعا ً ضربه نهائی خواهد بود که دست انگل های
سرمايه را ،چه با روپوش اسﻼمی و چه با کراوات بانک جهانی برای
هميشه از روی سر مردم منطقه برخواهد داشت.
 ١٠تير ١٤٠٠

زنده باد شوراها!
ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده
ای را همه جا برپا كنيد!

در كارخانه ها و محﻼت شوراها را
برپا كنيد!

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و
فردا ارگان حاكميت!
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ميزگردهای شورای همکاری در باره
پيامدهای “انتخابات در ايران” و موقعيت جنبش کارگری
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مرگ بر ستمگر ،درود بر كارگر!
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نشريه حزب كمونيست كارگری ايران -حكمتيست
سردبير :سياوش دانشور
Siavash_d@yahoo.com
اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد:
سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاﻻت آزاد است .نشريه كمونيست تنها مقاﻻتى را منتشـر
ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند .مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافت شـده

باشند.

زنده باد سوسياليسم!

