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 داران هیسرما استیس و کارگران  استیس

 ی میاعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروش ۀدربار

 

  ی گستردگ  .زدند  اعتصاب به دست 1400خرداد   29در   یم ینفت، گاز و پتروش عیصنا  یمان یپ و یاپروژه کارگران

  تر و گسترده  ترعیوس  اریبس  ،ییایجغراف  یو گستردگ  یشغل  ی هارده  نظر  ازتعداد و چه    نظر  ازچه    ،امسال  اعتصابات

.  بود  گسترده   آبادان   تا   کنگان   ازو    دیرسیم هزار نفر  چهلاز    ش یبه ب  ی تعداد کارگران اعتصاب  .بود  1399از سال  

ابزار دقکارعایق  ،ی ساختمان   ،یخدمات   کارگران و کارمندان    ،بندداربستکار،  کلنگو    لی، بکاررنگ،  کاربرق  ق،ی، 

 م یتصم  ز ین  یتعداد .  کردند  ترک   را  یکارگر  ی هاکمپ  کارگران .  وستندیپ  اعتصاب  به  زین(  یرسم  ریغ)   یدفتر

  یهانهیهز  با  مطابق  دستمزدها  شیافزا  ،موقت کار  یلغو قراردادها  آنها  مطالبات  ۀ عمدبمانند.    هامپک   در  گرفتند

تبع  ،ی رسم  استخدام  و   یمانکاریپ  یهاحذف شرکت  ، ی زندگ  یواقع پ  انیم  ضی رفع  کارگران   و  ی مانی کارگران 

روز    بیست  یعن یــ  یکار  یروزها  یه( براد  تسیبطرح )  یبرقرار  و  ،ری تأخ  بدون  ایپرداخت حقوق و مزا  ،یرسم

 بود.  ــ روز استراحت در ماه دهکار و  

 اعتراض   در   داشتند،   تی فعال  ی جوشکار  و  نگ یپیپا   ۀحوز که عمدتاً در    ،از کارگران  یبخش  1399مردادماه    در

آبادان،    شگاهیقشم، پاال   نینفت سنگ  شگاهی المرد، پاال   انیپارس  شگاهیپاالو وحشتناک کار، در    ی انسان  ریغ  ط یشرا  به

.  اعتصاب کردند  یبوعل   یمیپتروش  و  سبالن، پتروهمگام ماهشهر  یمیکنگان، پتروش  یپارس جنوب   24و    22  یفازها

 . بود  ترریچشمگ امسال  اعتصاب یگستردگ و  عمقالبته، 

  و  گاز  نفت،  صنعت  .گشود  دارانهیسرما  هیعل  کارگران  ۀمبارز در    یفصل درخشان  هااعتصاب  ۀمجموع  نیا

است.   57سال    یهااعتصاب  ادآور ی  نفت  عی صنا  اعتصابات  .است  یتیامن  و  ک یاستراتژ  مهم،  عیصنا  از  یمیپتروش

 ها بازتاب گسترده داشت. در رسانه اعتصاب از فصل نیا

  داران هیو ترس و وحشت در دل سرما  ستادند یشجاعانه ا  هاهشگایپاال  و  یمیپتروش  و  گاز   نفت،  عی صنا  کارگران

  . شتنددا  کارگران  و   کار   ارتش  در   نفوذ   در  ی سع  دارانهی سرما   ی نهادها  ، نبرد  نی ا  انی م  در انداختند.    انشان یو حام

و    دارانهیسرما   استیس کارگران  صفوف  به  جز   یزیچ   حمله  نیا  پاسخ  . هاستآن  انیم  یافکنتفرقه حمله 
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  کارگران  مستقلتشکل    اتحاد و  به   ازیاز قبل ن  شتریب  روز  هرحمالت،    نی برابر ا  در.  ستین  یکارگر  ی ورزاستیس

مبارزه    ریمس  ۀ ادام  ، مستقل  تشکل   ن یا  بدون  .دهد یامر را نشان م  نیضرورت ا   تْی وضع  خود    .می کنیرا حس م

 .مستقل شکل نخواهد گرفت تشکل   نیو شجاعت کارگران، ا یستادگ ی. بدون مبارزه و استی ن تصورکردنی 

 

 کارگران برابر در دارانهیسرما ۀجبه

  ی مانکار یو پ  یمان ی پ  ی خصوص  یهاو شرکت  مانکارانی پ  ، انیکارفرما   ۀ دیچیپ  التیتشک  ه، یسرما  یسمت اردو   در

پیمانی و غیره    کارگران  یی و تفرقه میانجدا  در   را  خود  یعیطب  نقش  یاپروژه  و  کارگران   از)جدایی کارگران 

در   هیسرما   یکی تاکت  یاز عمده محورها  .کنندیم   فایصنعت ا  یبرا  شدهفی تضعکار    ی رویو آماده کردن ن  (یرسم

 اشاره کرد:  ر یبه موارد ز توانیسمت کارفرما م

  ، یجنوب  پارس   و   هیعسلو  مانند   ،یاقتصاد  ۀ ژ یو  مناطق  ۀ ظالمان  نیبا استفاده از قوان  ی مانکار ی پ  ی هاشرکت •

  نسبت   و  ندی قرار دارشتریب  کار    شدتمناطق تحت    ن یاند و کارگران در ااز شمول قانون کار خارج  عمالً 

 دارند.  یمناطق وضع بدتر  گری کارگران در د هب

  وارد   یدتر یشد  یدور بزنند و فشار کار  یراحتبهقانون کار را    توانندیم  یمانکاری مختلف پ  یهاشرکت •

 پرداخت کنند.  بندمین ار دستمزدها و کنند

 وضعیت ناگوار کارگران را بدتر کرده است.  یشغل  تیامن  بردن نیب از •

ا  یاجتماع   نیتأم  ۀمیب  تیوضع • در    حادثه  ۀتجرب  یهر کارگر   روشن است.  نیزها  شرکت  نیو حوادث 

  ، ی سم  مواد  و  گازها  با  مواجهه  ،یگرمازدگ  اثر  برسقوط کارگر    ا،یسقوط اش  :است  داشتهرا    هاشگاهیپاال

 ... و

 . شوندیم کارگران نیب اتحاد و  تشکل   جادیا مانع  ، یرسم ری غو   یکارگران رسم  انیشکاف م جادیا با •

 . شودیم  یرسم  ریغکارگران  ان یشکاف م جادیموقت باعث ا یقراردادها نیهمچن •

  معتقدند داران  هیسرماکه    ی )امرکنند  را اخراج می  کارگران  از  یبخش  ی،اعتراض  هر گونه  بروز  صورت  در •

  ره یذخ  و  آماده  مجاور  یهااز استان  یکارگران  و  (دنانجام ده  نددید   صالحهر وقت که    تا  دنباش   «آزاد»  دیبا

 ند. نک لیگس ازین مورد  ۀپروژمحل و   به سرعتبهتا  دندار
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  ی ط  با  ، خوزستان  و  لرستان   راحمد،یبو  و  هیلویکهگ   ،یاریبخت  و  چهارمحال  یهااستان  از  کارگران  اکثر

 ها، خوابگاه  اسفناک  تیوضع  هوا،  یگرما  : ند یروهروب  یار یبس  یهایدشوار   با  کار،  محل   تا   یطوالن  ی هامسافت

  شت یمع  یهاحداقل  کفاف  که  یدستمزد   و   ی طوالن  یهاساعت  با  کار  روز  وچهاربیست  ه،یتغذ   و  بهداشت  تیوضع

ا  .دهدینم  را  خانوار برابر  نهادهاظالمانه که کارگران را گرفتار خود کرده، تمام دستگاه  ت یوضع  نیدر    یها و 

  هست   یبهبود  و  رییتغ  امکان  ییجا  هم  اگر!  است  یقانون  و  یعیطب  تی وضع  نیا  :ندی گویم  صداک ی   دارانهیسرما

 !شود دنبال دارانهیسرما  استیس قیطر از رییتغ ن یا دیبا

 

 یکارگر تاسیس و هیاتحاد اعتصاب،

مبارزاتشان    انیدر جر   کارگران.  برندیبه سر م  هم  با و پراکنده هستند، در رقابت    افتادهجدا  ی تیکه در وضع  ،کارگران

  ی نهادها  به  ید یام  توانینم  که   نندیبیم  نیهمچن   هاآن  .ببرند  شیپ  یانفراد  توانندیکه منافعشان را نم  شوندیمتوجه م

  تشکل   اتحاد و   ن یا  هدف   . زنند یم   مستقلتشکل    جادیدست به اشوند و  متحد می  ، نیبنابرا  . داشت  داران هیسرما

هم غلبه   نیب  یبر رقابت و پراکندگ  ،ییاز سو  ،شدن  متحدبا    ،کارگران  .است  مزددست  شیافزا  و  شت یمع  بهبود

ا  کنند یم از  از  ابدییم  ارتقا  شان دستمزد و کار  تیوضع  ، قیطر   نیو  است که حفظ   ن یا  تیواقع  ، گرید   سوی . 

 ن یو گسترش ا  تداوم   ازمندین  ؛ استمبارزه و اتحاد کارگران    و تداوم  گسترش  مندازین   هیاتحاد اول  نی ا  ی دستاوردها

 . است گری د ی هاشاخه نیبو   صنعت ۀشاخ هر در  اتحاد

کار    ط یسخت و شرا  اریبس   معاش   نیمأ ت اند،  کارگران رقم زده  یبرا  داران هیکه سرما  یا«ژهیو»  طی شرا  ۀهم  با

  به   متوسل  دیبا (  بماند  که  شدن)بهتر    ط یبدتر نشدن شرا  یکه برا  دیای به نظر ب  دیدر ابتدا شا  است.  ناپذیرتحمل

  ی بخش  .کنند  حالمان   بهفکری    کارگران   ما  از  ابتین  به  یفرماندار   و  مجلس  در  یاعده  دیشا   ای   ؛شد   موجود  ی نهادها

  کار  یاسالم  ی شورا  الت یتشک را به سمت    اعتصاباگر    د یکه شا  کردند می  تصور   ری از کارگران در اعتصابات اخ

از   ی تعداد   .کرد  برآورده از مطالبات را    یبتوان حداقل بخش  ،کنند  تیهدا  «ندر چهارچوب قانو  ی گرمطالبه»  و

در    .کار شدند  یاسالم  یشورا  لید خواهان تشکشتنشرکت را نداکه حق ورود به    همآبادان    یمیکارگران پتروش

ا  شبردیپ   یبرا  ،است  ممکن   اً طبعاز کارگران    یتعداد  ان یم  نیا   ی شورا   ای آ  .نندیرا برگز  ریمس  ن یمطالبات خود، 
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  1  ۀماد کار بهتر از همه در    یاسالم   یشوراها  فی تعر  منافع کارگران کمک کند؟  شبردیبه پ  تواندیکار م   یاسالم

در   یو همکار  یقسط اسالم  نیتأم  منظور  به»است:    زیچهمه  ۀکنندروشنآمده و    1369قانون کار مصوب سال  

  ییو خدمات، شورا  ی کشاورز  ،ی صنعت  ، ید یتول  ی امور در واحدها  شرفتیدر پ  ی هماهنگ  جاد یها و ابرنامه  ۀیته

  کار   ی اسالم  ی شورا  نام   به  تی ریمد   ۀ ندینما و    ی کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عموم  ندگانیمرکب از نما

 « .گرددیم  لیتشک

  . کند یم  نفوذ  اعمال و    دارد  حضور  تی ریمد   ۀند ینماآن    در ــ  است  کارگران   و  کارفرما   از  متشکل  نهاد  نیا

به شورا راه  دیکه نپسند   را یهر کارگر ت،ی صالح   رد با ، تواندینهاد را مثل موم در دستانش دارد و م  ن یکارفرما ا

کار  ی اسالم یشورا .باشد  کارگران منافع ۀ ند ینما تواندینهاد نم  نیموانع، ا  نیبعد از گذشتن از تمام ا یحت  ندهد.

آن خواستند    ق یاز طر  شروی پ  کارگران  ییجا   هر  و  ستین  یکارگر  ینهاد  یعمل   نظر  ازو چه    یقانون  نظر  ازچه  

 . اندخورده یسخت ۀضرب  نهاد  نیببرند، از هم شی را پ منافعشان

طرح  »تحت عنوان    یطرح   « پروژه  پیو اک  نگ یپیو پا  ی اب یکار  ابرگروه  ن یتربزرگ»موسوم به    ی تلگرام  ت ی ریمد

ارائه داده و گفته است با نوشتن نامه و طرح    «رانیا  یاسالم  یجمهور   نیدر چارچوب قوان  ییگرامطالبه  یریگیپ

در .  کند   یریگی را پ  آنها  خواهدیمبه وزارت نفت و وزارت کار    یو مشکالت کارگران پارس جنوب  هادرخواست

کار بوشهر جهت حل مسائل   ۀادارو ارسال آن به    یبه مقامات حکومت  آنها  ۀگذشتسال    ۀنامبا استناد به    ، نامه  نیا

  ی هامقامموارد و مذاکره با    ن یا  یریگیپ  یاست و بعد برا  شده  اشارهکارگران، در هشت بند به مشکالت کارگران  

  نش ییتع  شیاز پ  «ابرگروه»  نی خود مسئوالن ا  که ــ  را  شخص  ک ی   صرفاًاست که    شده   خواستهاز کارگران    یحکومت 

بن کاالها،  مثل    یطرح، با ذکر موارد   نیا  در کنند.    یمعرف  یمذاکره با مقامات رسم   ی خود برا  ۀندی نما   ــاندکرده

 ن ی بر ا  قصد  کارگران  یده روز مرخص  و  روز کار   ستیو ب   ،اتاقنفره کردن  چهار  ،ذهاب  و  ابیحق ا  ،کار  یسخت

 . رد یپذ  انیپا  بیترت   ن یبد اعتصاب و شود  برآورده کارگران یحداقل  یهاخواستهاز   یبرخبوده است که 

  د ینبا  هم  یاس یس  و  میستین  یاسیس  ما  نکه یا  بر   یمبن  شود یم  دهیشن  یی هازمزمه  کارگران  نیب  و  گروه   نیا  در

تجمع ممکن است انگ و برچسب    گونه  هر  نکهیبر ا  یاند مبن ابراز کرده  ییهایاز کارگران نگران  ی برخ  .میباش

  ی کی   دیآ یبه نظر م  یبرخ  یبرا  ،نیبنابرا  باشد.  نیخطرآفرو اعتصاب    دهستیب  نیکمپ  تیکل  یبرا  و  بخورد   یاسیس

تصور    ،لیدل  ن یهم  بهباشد.    یاسیاست که ممکن است س  یزیچ   از هر  زیپره  به مطالبات  دنیرس  یها از راه  گرید



5 

 

  ی اس یس  اما   .ندنباشهم    یاسیس   ،حال  نیع  در  ند و ریبگ  جواب  ند کنمحدود    ار یبس  را  شان مطالباتاگر    د یشاکنند  می

  ی سیبیب   ،وتومن  ،نترنشنالی ارانیا  استیمخالفت با س  نبودنْ   ی اس یس  از  منظور   اگراست؟    ی نبودن به چه معن  ا یبودن  

مخالفت    نیا  ،طلبان است و عدالت  انیگرااصول  ،طلباناصالح  استیس  با  مخالفت   ای  ون یسیاپوز  استیس  کل  در  و

.  خورندیم شکست  اهدافشان برآوردن راه در  استینوع س نیااز  یروکارگران با دنباله رایاست، ز  یاامر فرخنده

 «است  ی»س  .مینباش  « یاسی»سما کارگران  همان بهتر که    ،است  یز یچ   نیبودن چن  «یاس یاگر منظور از »س  ،نیبنابرا

  داران هیسرما  ازاست و    دارانهیسرما   استیس  یهاهمه شکل  نهایاــ  هم دارد  یگر ید  نام  یی که ذکرشان رفتنهایا

تاج    آنهااز    یبعض  ،هایوات اکر  نوع  از  گرید  یبرخ  سرها،  به  عمامه  نوع  از  شانیبرخ.  کنند یم  دفاع نوع  از   هم 

برخ   یپادشاه و  سرها  س  گرید   یبه  نوع  م  دارانهیرمااز  دفاع    ست؟یچ   دارانهیسرما   استیس .  کنندی»خوب« 

را    ۀطبق  به  داشتند  چه   هر  با   داران هیسرما نفت  ها شرکت  صد  وتازتاخت  ۀ عرصکارگر حمله کردند و صنعت 

 از  و  کرداخراج    ای  دیرا بازخر  ینفت  یمیقد   یرویهزاران ن  دولت  ،طرف  ک ی   از.  کردند  یو خصوص  یمانکاریپ

وحشتناک   ی کار  قرارداد    ط یشرا  با  استان   نی چند  از  را   کارگران  ، باز  دستبا    ،ی مانکاریپ  یهاشرکت  ،گری د  یسو

  از آن برخوردار باشند و خود    توانندیکه همه نم  یازیشد به امت  لیو معمول تبد  یقرارداد رسم   به کار گرفت. 

  ن یا   است.  «یخواهادهیز»  کارگران  ۀخواست  که  گفتهم     وقتنفت   ریتفرقه در کارگران شد. وز  جادی باعث ا  نیهم

  داران هیسرما  ینهادها  از  هاخواست  کردن  طلب  و  دارانههی سرما  استیس  از  یرو دنباله  .دارانههیسرما  استیاست س

 بود؟  یاسیس ریغ کلبه توان یم  ایآ اما  . باشد داشته کارگران یبرا یمنفعت  تواندینم

  ک ی فقط در  توان یم  ا ی. آدانند یم مانکاران یوجود پ یدرستبهمشکل خود را  ن یتریصنعت نفت اصل  کارگران

  مراتب سلسله  نی و ا  مانکارانیاز ابتدا، علت وجود پ  ؟و ادامه داد  را حذف کرد   مانکارانیپ  حوزه و شاخه از صنعتْ 

 در چه بوده است؟  یمانکار ی پ و یخصوص  یهاشرکت ۀدیچیپ

  ارعاب،   و  د یتهد  و  سرکوب  با  ها،تفرقه در صفوف آن  جادیبا شکست مقاومت کارگران و ا  یدارهیسرما  نظام

  شکسته  هم  در   با  ؟است  شده  ممکن   چگونه  مانکاران یپ   ۀسلسل  نی. وجود اد انبکش  نجایا  به  را  تی وضع  توانست

کار    ی روین  دارهیسرما  ، یعنی )   کار   ی روین  شدن   یی کاال   با  داران، هیسرما   حمالت   برابر  در   کارگر  ۀطبق  انسجام  شدن 

و    یدار هیو نظام سرما  دارانهیمنافع سرما  حافظ   به منزلۀ استقرار دولت    با   ،(پردازدیم مزد   برابرش  در و  خرد یمرا  

  قانون   از  یبخش  ی مانکاریپ  ۀمقول  ،ی ساز«فرهنگ»و    یو نهادساز  یگذارقانون  قیاز طر  ه،یسرما  یشروی پ  وبا حمله  
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  در   آن   حذف   با   جز(  آن  ی شگیهم  حذف )البته    یمیپتروش  و   گاز   نفت،   صنعت   در   یمانکاریپ  حذف  و   است   شده

 نهادها   با   مبارزه  و   کشور  قانون  از  آن  حذف ی عنی   مملکت  اقتصاد  از  آن  حذف و   ستی ن  ممکن  مملکت اقتصاد  کل

 ی کار  بخواهند  کارگران  اگر  یحت  ن،یبنابرا.  اندبوده  آن  بانیپشت  و  اندکرده  بیتصو  را  ی قانون  نیچن  که  ییهاگروه  و

خودشان    استیس  داران هیسرما  استیسکار دارد. اما کارگران در برابر    آنها  با  استیس  باشند،   نداشته  است یس  کار  به

  ی عن ی  انکارگر  نفع  رایز   دارد،  قرار  داران هیسرما  استیس  مقابل  در  کارگران  است یس.  کارگران  استیس  ی عنیرا دارند،  

  کاسته شدن از دستمزد کارگران.   ا یماندن    ن ییپا  یعن ی  اندارهیسود سرما  نیو همچن  اندارهیکاسته شدن از سود سرما

  ان ی کارفرما  ۀسلسلبردن    نیکارگر ممکن شده و از ب  ۀطبق  یی ابتدا  یاسیاز ق ب ل شکست س  ایبال  ن یتمام ا  شیشاپیپس پ

 . ستین ریپذامکان کارگر ۀطبق  یاسیس ۀمبارزاند بدون  متشکل شده یمانکار یپ یخصوص یهاکه در شکل شرکت

 بخش  هر  در  کارگران  ۀآگاهان   ی ابیطبقه و تشکل  نی ا  ترعیوس  چه  هر   اتحادتنها با    نیز  کارگر  ۀطبق  ۀمبارز   نیا

کارگران ممکن    .کارگران است  یطبقات  استیبلکه س  داران،هیسرما  ی طبقات   استیس  نه  گری د  نیا  .شد  خواهد  ممکن 

  کنند، ائتالف    کند ینم   یرویپ   طبقاتی  کارگران  استیساز    الزاماًکه    ی انیاز مبارزات خود با جر   یااست در مرحله

مستقل    تشکل.  باشند  داشتهرا    شیخو  طبقاتی  مستقل  و تشکل  دارد که اتحاد  یمعن   ی امر فقط در صورت   نیاما ا

کارفرما و    یهاندهیتر گفته شد که نفوذ نماقبل  رایکار است، ز   یاسالم  ی متفاوت با شورا  یزیکارگران قطعاً چ 

تأ  نما   تی صالح   دیی دولت در  اساسنام   ۀندیو حضور  ا  ۀشدنییتعشیازپ  ۀکارفرما در آن و  باعث شده که    ن یآن 

انجام دهد و عمالً تحت   اوقات طبق نظر کارفرما کارش را  اغلب    یحت باشد.    دارانهیسرما  استیستشکل در 

  ، کار کارگران معدن بافق  ی اسالم  ی مانند شورا  ، دانبوده  آن  عضو  یارزمنده  کارگران  که  یکار   ی اسالم  یشوراها

کوتاه مقاطع  در  رزمندگ  یعمالً  پ  ی اعضا  خود    ی بابت  نقش  بالفاصداشته  شرویآن  و    رد   آن   ی اعضا  نیز   لهاند 

 خود   فرض به تنظیمات پیشکار    ی اسالم  ی شورا  ب یترت   نیکار اخراج شدند و بد   یاسالم   یاز شورا  و   ت یصالح 

هم  .برگشت  ــ بودن  دارانهیسرما  منافع  ی حامیعنی،  ــ تشکل    ندارد  امکان کار    ی اسالم  یشورا  دلیل،  نیبه  که 

 . خواهد شد کارفرمادست   آلتقطعاً   مدت انیمستقل کارگران باشد و در م 

چرا که   ،د یاین  نظر  به  یاس یس  اول  نگاهدر    دیشا  میمستقل خود را داشته باش  تشکلو    هیتحادا  کارگران  ما  نکهیا

فالن    یحت  ا یکارخانه    ا یفالن شرکت    ، مربوط به مثالًــ  است   یمشخص  ۀ حوز   به   مربوط  اول  ۀوهلتشکل در    نیا

  ی هااز شرکت  ی کیو کارگران    کارگران صنعت نفت   نجایا   در  واز کارگران    یاست و مربوط به بخش خاص صنعت  
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دق  ی میپتروش  ا ی   ی شگاهیپاال اما مسئله  ا  داران هیسرما   است یاست. س  نیهم  قاً یاست.  که  استم  ن یاست  و    ن یها 

انداخته، پس هم  مانکارانیپ ما  به جان  اتفاقاًشرکت  ت یوضع  نی را  ا  مبارزه  است.  یاس یس  قاًیعم  ها    ی ستادگیو 

 ه ی خودشان آزادانه اتحاد  یبرا  ان یکارفرما است.    یاسیس  زی خود ن  مشخص   ۀحوز خود در    کارگران در تشکل مستقل 

نفت، گاز و   یمانکار ی و پ  یمهندس   ی هاانجمن شرکت  ؛ نفت  ش یصنعت پاال  یی کارفرما  ی دارند )مثل انجمن صنف

صنف  ا ی   ؛یمیپتروش پتروش  ییکارفرما  یانجمن  ا  (.یمی صنعت  بر  امن  یروهاین  س،یپل  ن،یعالوه  و   ،یتیحراست 

مجلس    زین  است یس  ۀحوزباالتر در    ی. در سطحدکننیم   ت یحما  انیکارفرمااتحاد  از    هایاستاندارو    هایفرماندار

  هستند.   انشیو کارفرما   هیرا دارند در واقع حافظ منافع سرما  «همه»  یندگینما  یکه ادعا  یاسیس  یروهایو دولت و ن

  ی کارگر   ۀ یاتحاد  ل یتشک  ،نیبنابرا  .میکن  ترگستردهآن را  و    میده  لیخودمان را تشک  یهاهیاتحاد   دیبا  نیزدر مقابل، ما  

 . است کارگران است یس نیبود و ا  دارانهی سرما  استیاست. آن س یاسیس قاً یعم نیز ما   یبرا مستقل

  ی الت یتشک  استقالل   آن   شرط  اول  م،یکن  مذاکره   مطالباتمان  سر  بر   یگری د  کس  هر   ای  کارفرما   با  میبخواه  اگر  حال 

و    رانیمد  نباشد و  کار  یاسالم  یمانند شورا  :باشد  کارفرما  از  مستقل  و  یکارگر  دیتشکل ما با  ،اوالً  ،یعن ی.  ماست 

باشند  در آن حضور داشته    کارگران   ۀهم  :باشد   ریفراگ  ممکن  حد  تا  دی با   ثانیاً،نداشته باشند.    یکارفرما در آن نقش

  یو باز   میرسینم  یی تجربه نشان داده به جا   ،صورت  نیا   ریراه تحقق منافع کارگران است. در غ  نیا  . باشند   فعال  و

 . میخور یم

  چیه  و  دش   مطرح  ی ابیکار  گروه  در  «رانیا  یاسالم   یجمهور   نیدر چارچوب قوان  یی گرامطالبه  ی ریگیطرح پ»

  دیمطالبات رس  نیبتوان به کمتر  سروصداو    یریدرگ  نی بوده که با کمتر  نیهدف ا  .نداشت   را  ط یشرا  نیا  از  یک 

و   کار   قانون   و  کار   ۀ ادارطرح کارگران را به    نیا  کارگران،  مستقل   ی ابیتشکل  ی جا   به  .کند   دایپ  انی اعتصاب پا   تا

  ی مطالبات دستمزد   یاصل  بخش  شده و  دیتأک  یروز کار و ده روز مرخص   ست ی. بر باست  دادهحواله    گوش مسئوالن

  مسئله   کی  میبرس  یتا به هدف  مییایاز مطالباتمان کوتاه ب  ییدر مبارزه جا   نکهیا  .است  نشدهکارگران در نظر گرفته  

ابتدا  ،یمستقل   گاهی جا  داشتنبدون    نکهیا  و  است منتظر پاسخ مسئوالن و فالن    میمطالباتمان بگذر  نیترییاز  و 

  ی کشان. مشکالت مسئول بهره ان،یمسئول کارفرما  ی عنیمسئول،   مییگویم   ی وقت  است.  گری د یامسئله میباش  ندهینما

 هم   اگر  اند؟تی وضع  ن یا  مسبب  و   گذارقانون  خود   که  می برسان  ی کسان   گوش   به کارگران صنعت نفت دارند    کهرا  

ما را سر    کنند،یوقت ما را تلف م  . نشود   خارج   کنترل   از  اوضاع  خواهندیم   که   است  جهت   نیا  از  بدهند  تیاهم
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بتوانند    دوانندیم با  .کنند  متفرقمان  یی جاتا  ا  مانیرساندن صدا   ی برا  دیچرا  بزن  نیبه  از مطالباتمان    م ی مسئوالن 

  و  صدقه  شکل  به  ناالبوده و    مسلم  حقوق  از  قبالًاز کارگران    یک یکه به قول    ییو ابتدا  یاساس  یمطالبات  همآنــ

  دستاورد  نکهی ا  تر مهم  .میکن  عرضه  مستقل  گاه یجا   از  کمال  و   تمام  را  مطالبات   دیبا  پس  ؟است  درآمده   مطالبه

 . میتا سال بعد حفظ کن میرا بتوان یهمدل و اعتصاب

  ۀ حمل   یو خود را برا  نندینشینم   کاری ب  صورت  هر  در  دارانهیو سرما  انیکه کارفرما  دانندیخود م  کارگران

مطالبات خود    نی تر شکل از ساده  نیو به ا  متحد نشوند  قبل  از  ترمنسجم  و  نکنند  یشرویپ  اگر.  کنندیم   آماده  یبعد

  و   منافع  یراستا  در  طرح  نی ا  .ممکن است از کف برود  هماندک    یدستاوردها  نیهم  نده،یآ   سال  در  ند،یایکوتاه ب

  ، اهویو بدون ه  ی اسیس  ریغ  ظاهر  در  ،اییریگجهت  نیچن  . ستی ن  کارگران  ترمنسجم  و   ترعیوس  چه   هر  اتحاد

 یش خوما خود سنگر  نکهیا بدون ،دشمن  یتدارکاتچ  گوش به ،رساندیم  مسئوالن گوش به را ما اعتراض یصدا

 کارگران  ما   صفوف  شکستنتفرقه و    جادی کنترل ما، ا دارانهیو سرما  انیفرما کار ی هدف اصل .میباش  کرده مجهز را

  یاسالم  یشورا  و   کارگر  ۀخان  .نداکارگران  نزد   یی کارفرما  یاهتشکل  مشغول خوب جلوه دادن  اکنونهم  آنها.  است

  کنترل   :است  مشخص  هم  هدف  .کنند  برگزار  انتخابات  خواهندیم  و  نداهآمد  شیپ  به  ــ یانکارفرما  ی نهادهاــ  کار

و    ندگانینما  به  ما   ان،یکارفرما  یجعل   یسازتشکل  نیدر برابر ا  کار.  ط یمح  ش یپ  از  شیبکردن    یتیکارگران و امن

 . میدار ازی ن خودطبقاتی     تشکل مستقل 

 

 صنعت  مختلف یهاشاخه کارگرانِ اتحاد

  م ی ستیما کارگر نفت ن»  :ندیگویدر مقابل م  ی ا. عدهکنندیم   یمعرف  ینفت  ع یخود را کارگر صنا  ینفت  عی صنا  کارگران 

جوشکار، تراشکار، معلم، پرستار،    ،ی گاز  ،یپسوند نفت . کارگران را با  میهست  یاز جنبش کارگر  یافراد  م،یاما کارگر

 ری غ  ی، همه را آحاد و اجزامی ساز ینمساده از هم جدا    ، یفن  کار، یشاغل، ب  ،ینظافتچ  ،ی صنعت  ،یراننده، کشاورز

 « .میجنگیم آنها  ۀ هم یدارهیسرماو ضد  ی یشورا ،یسراسر ی ابیسازمان یو برا مینی بیمکارگر  ۀطبق ۀیتجزقابل 

  ت ی فعالمشخص    یاکه در شاخه  میهست  یما کارگر   اول   ۀوهلاما در    ،میدرست است که ما کارگر  گفت   دیبا

  انشقاق   دچار   را  کارگر   ۀطبقساده،    ای تراشکار    و  ، ینفت  ریغ  ای   ی که با گذاشتن پسوند نفت  میستیکارگران ن  ما .  میکنیم
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  و  کار میتقس ضرورت  .میاو پنهان کرده تکهتکه گونه نی ارا  کارگر ۀطبقکه منافع کل   میستیکارگران ن ما .میاکرده

سرما  کیتفک دژخ  داریهینظام  سرکوب  ا   مانشیو  به  را  ما  که  است.  نیاست  درآورده  بخواه  روز  چه   میچه 

که مواجه    یزی چ   نیبا اول  اول،  ۀوهل. در  میاز صنعت  یاخاص از شاخه  یکارگر بخش  ،ساکن  به  ابتدا  ،ما  ،مینخواه

  .شگاهیپاال   ا یبلکه در فالن کارگاه    فوالد،صنعت    ا یدر صنعت نفت    یحت  نه  ،کار است   طیمشکالت و شرا  میشویم

   طبقاتی مستقل و تشکل    هیاتحاد  جادیبه ا  دست و خاص    یجزئ  ۀشاخ  همان   در  و  کار  محلاست ابتدا در    ازین،  پس

در محل    طبقاتی  مستقل  یهاتشکل  یبرقرار  ،یعنی ــ  آن  الزامات  جادیا   بدون  یسراسر  یاب یسازمان  به  اقدام  .میبزن

 تر عیوس  یابیسازمان  رایز  انجامد،یکارگران م  ۀبه شکست مبارز   ــترعی وس  یابیسلول هر نوع سازمان  ۀکار به منزل

  ــ باشد  ماندگار  می بخواه  اگرــپشتوانه    نیکارگران دارد و ا  ۀتود   ۀبه پشتوان  ازین  یسراسر  ی ابیسازمان  ایدر صنعت  

 . شود ینم  جادی تشکل مستقل در محل کار ا ق یجز از طر

و سپس    ی صنعت   ۀ شاخ  کی   کار،   محلدر   کارگران  ۀهم   نیب  گریانجیم نقش  یکارگر مستقلتشکل   ه یایاتحاد

 ی کار  هرو    می گری همد  با  رقابت  در  اول  ۀوهلما کارگران در    .داردرا    های صنعتیشاخه  گری شاخه و د  نیا  یانجیم

  تواند یکه در بازار کار م   داندیاو م  . دیآ یبرم  خودمان  نیب  ما  رقابت  نیهم  ازانجام دهد    تواند یمما    هیعلکه کارفرما  

کار    یگر ید  ی جا   نکهیا  م،یر یبگ  نظر  در  را  مدتکوتاه  یاگر منافع فرد  ، هم  ما  از  یک هر    یبرا  کند.  ن یگز یما را جا 

  ی لیخ  زمان  کارفرما  یبرا.  ستین  هم  دردسریبکارفرما    یکارگران برا  ینیگز یالبته جا  است.  یکاری بهتر از ب  میکن

  باشد،   هم  باتجربه  اگر  ی حت  ، یمهارت   سطح  هر  با  یکارگر  ره  ی برا  دیجد   کار  ط یکردن به مح  عادت  . است  مهم

نفت    ع یصنا  در متفاوت است.    یا انجام کار پروژه  ق  یدق  ی هایبند زمان  نی ا  هم  ی صنعت  ۀرشتهر    در   بر است و زمان

 افراد و  برندیم شیها را پو... پروژه نگیپیپا ای یتریبه عنوان ف نفرهششتا   سه یهاپیاک ،و گاز، بسته به نوع کار

  افتاده و جدا  یو به صورت انفراد  مینداشته باش  یما تشکل   یتا وقت  .باشند  کامل  یهماهنگ  در  هم  با  دیبا  گروه  هر

اوضاع   ،جهیکنترل کند و در نت  تواندیم  را  ما  اخراج  ۀنیهزخودش را دارد و    کتابوحسابکارفرما    م،یاز هم باش

 اگر بدتر نشود.  البته که بود، ماند یم  یما همان باق یعموم 

 کنار   را  هم  ن یب  رقابت  صنعت  ۀشاخ  ک ی . ما در محل کار و در  شودیعوض م   هیقض   ،هم  بااتحاد ما    محض  به

بار   نیا  . دهدیم   ی معن  نه  و   دارد  ینفع   نه  کردن  عمل  یانفراد  گری د.  است  بس   گری د  وضع  نیا  مییگویم .  میگذاریم

  ن ی ب  یدی و رقابت جد  میبرد  انی خود به پا  نیب  راما رقابت    .شود یم  تلخ  هایمانکار یپ  یساؤراوقات    واقعاً  گرید
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با هم رقابت دارند. اگر در    ها از آن  یکشکار و بهره  یرویهم بر سر ن  دارانهی. سرما میبه راه انداخت  داران هیسرما

در آن    دارهیسرما  ی کشبهره  ی است که جلو  ن یا  ی به معن  ن یا  رد، یکارگران شکل بگ  نی ب  یاز صنعت اتحاد   ی اشاخه

  گر ید   ن ی: اشودیم   بلند   یدولت  مسئوالن  و  ها ندهینما   شیپ  و   شیرقبا  شیپ  او  منحوس  اد یفر.  است   شده  گرفتهشاخه  

بازار آزاد    !شود؟یچه م   ی بر شما! آزاد  یوا  ! ما  بر   یوا  !؟ کنم  تحمل وضع را    نیا  د یمن چرا با  !است؟  ی چه وضع

اگر در هر    !کجا رفت؟  وا  ! شود؟یم  چه  من   سود  !نداشتم  را  دردسرها  ن یا  کردمیم  ت یفعال  یگر ید   ۀ شاخمن 

به نام مشکالت   گذارندیم  یواحد درس   ک ی ها هم  در دانشگاه  احتماالً  !مرتکب شدم؟  یمگر چه گناه  !حسرتا

ا  «ینیکارآفر» برا  نیا  و   شده  گرفته  دارهیخواب سرما   . رانیدر   ن مسئوال   ۀ همالبته  است.    ناپذیرتحمل  شیوضع 

اتحاد    دارانهیسرما  .یابد  گسترش  یمراکز صنعت  گری به د  دی و نبا   وضع خطرناک است  نیکه ا  ندامجاب  شیشاپیپ

 آنها  شیآسا   نی تضم  و   آنها  یبرا   جامعه  یهاارگان  و  نهادها  تمام .  دارند  را   خود  به  مخصوص  ۀ یاتحاددارند. آزادانه  

آن  شبردیپ  یبرا  و نهادهاهاستمنافع   ،ی فرماندار   ،یاستاندار  مجلس،  مثل  است،  یعموم   اصطالحبهکه    یی . 

  ی وقتداران،  از نظر سرمایه  . است  دارانهیسرما   قدرت   ۀقبضهمه و همه در    ، شهر  یشورا  و   دانشگاه   سرا،فرهنگ

  کمک  با  دیبا  دچار خدشه شود،  دارانهیسرما  نظر  مدو نظم    بیفتد  خطر  بهرخ دهد، سود فالن کارفرما    یاعتصاب

را    اعتصاب  ۀفتن  ن یا  هست  در مملکت  توان  چه   هر   و  کار  یاسالم   یشورا  و   کارگر  ۀخان   ، یتیامن  ،یانتظام   یروهاین

.  م ییآیبرنم  حمله  نیا  برابر  در   دفاع  پس  از  میباش  نداشته  مستقل  تشکل  و   ه یاتحاد  و  مینباش   متحد  ما  اگر  و   .داد   ان یپا

 . یصنعت   یهاشاخه یۀبق به سپس و  یصنعت  ۀ شاخ هر در  آن  گسترش با مگر   ،ماندینم پابرجا اتحاد

 : ، در شعر »وحدت و تشکیالت«سرودیم  کارگران یبرا که  یدیفق شاعر ،یالهوت  ابوالقاسم قول به

 شقا  و ظلم نیچن  از ،نیزم  ی رو ۀ هم در شدن،  آزاد هرب 

 . است التیتشک   و وحدت  رنجبران ۀ چار

 

 میثم محمدی
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