
 ٠

      

  

  

  

� �� �� ���	
� � ���� �������� �����
� �
���� �� ��!�" ��!�  

� ��
� �
��������� ��	
�� ��
	���� ��� 
	#��
�$# � 
	  

� ���� % � &�
'(
��� &
	  �����
� ��
)�* �
'�� +
$�������� 

� 
" �������� �����
� ,���
�� �-.� /���# 0	�!� ���# �� �1( 2�3 

  
  

  

  

  

  


	�ن ��ز��ن ��   )ا���(ا



  

  

١ 

  

  
 از سوی کارگران پرشمار اعتراضات ٨٩در سال 

صورت گرفت، اما در ھر سال محدود اعتصاباتی 
ای برخوردار  ھستند که به داليلی از اھميت ويژه

 ٧اعتصاب کارگران پتروشيمی تبريز در . شوند می
 ٢٨اسفند و اعتصاب کارگران پتروشيمی ماھشھر در 

 هھر آينتواند   اعتصاباتی که می.اند گونه اسفند از اين
ھای  شده و يا در ساير کارخانه بار ديگر از سر گرفته 

 . آغاز گردند- ھا   و با ھمان خواست–پتروشيمی 
 کارگر قراردادی پتروشيمی تبريز دست به اعتصاب زده و ١٤٠٠از روز شنبه ھفتم اسفندماه، 

 اين ھا در آن.  با کارفرما شدندمستقيم و جمعی کار و انعقاد قرارداد دسته خواستار حذف پيمان
  .باشند اعتصاب خواستار حقوق و مزايايی شدند که کارگران رسمی از آن برخوردار می

بيز پيمانکار ايسته : "چون در جريان اعتصاب، کارگران در تجمعات خود شعارھايی ھم
ما وعده !" (ريک، والسالم وعده وعيد ايسته می" ،)خواھيم ما پيمانکار نمی!" (ريک، والسالم می

  .، سر دادند!"قرارداد مستقيم حق مسلم ماست"و ) خواھيم وعيد نمی
بار با کارگران وارد مذاکره شدند، اما ھر بار  در پی اعتصاب کارگران، مقامات دولتی چندين

در طول . ھای کارگران با شکست روبرو شد اين مذاکرات به دليل عدم توافق کارفرما با خواست
و به موازات آن  اکرات، مقامات دولتی تالش کردند تا با فريفتن کارگران از طريق وعدهمذ

نشينی کنند،  اعمال فشار از سوی مقامات امنيتی و دستگاه سرکوب، کارگران را وادار به عقب
داشتن اتحادشان، توانستند در نھايت،  اما کارگران با تکيه بر تجارب خود و با پايدار نگاه

  .نشينی نمايند باشد، وادار به عقب نژاد می  را که ھمان دولت احمدیکارفرما
، استانداری آذربايجان پرشکوهروز اعتصاب  ١١شنبه ھفدھم اسفندماه و پس از  در تاريخ سه

ھای کارگران موافقت کرده و بدين ترتيب  شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی با خواست
 ماه مھلت ٣اما برای اجرايی کردن توافق فوق از کارگران مقامات دولتی . اعتصاب پايان يافت

  .موضوعی که بايد کارگران نسبت به آن بسيار ھوشيار باشند. گرفتند
ھای  پيش از اين مقامات دولتی تالش کرده بودند تا با استفاده از کارگران ساير کارخانه

شکن استفاده  ان اعتصابعنو ھا به پتروشيمی و دادن روزانه صدھزار تومان دستمزد، از آن
ھای پتروشيمی از کارگران پيمانی  نمايند که اين سياست با پشتيبانی کارگران ساير کارخانه

چه کارگران پتروشيمی تبريز بيان کرده و برای آن  آن. پتروشيمی تبريز با شکست روبرو گرديد
يمی بود و ھا دست به اعتصاب زده بودند، خواست عموم کارگران پيمانی پتروش خواست

  .کارگران پتروشيمی تبريز فقط در اين کار گام اول را برداشته بودند
 کارگر پيمانکار مجتمع ٢٠٠٠ اسفند، ٢٨ صبح روز شنبه ٨به دنبال اين اعتصاب، از ساعت 

پتروشيمی بندر امام شھرستان ماھشھر نيز با دست زدن به اعتصاب و تجمع در برابر دفتر 
گران پتروشيمی تبريز، خواستار لغو قراردادھای متعدد پيمانکاری چون کار مرکزی شرکت، ھم

دنبال اين  به. و زير پوشش قراردادن مستقيم کارگران توسط مجتمع پتروشيمی بندر امام شدند
ھا و  اعتصاب، مقامات دولتی با فرستادن رييس اداره کار به ميان کارگران و پذيرش خواست آن

تعطيالت نوروزی را بھانه کرده و قول دادند تا پس از تعطيالت شان، مشکل  حق دانستن حتا بر
 فروردين به مقامات دولتی برای تحقق ٢٠کارگران نيز تا تاريخ . موضوع را پيگيری کنند

شان بار ديگر از  ھای شان وقت داده و اعالم کردند که در صورت عدم تحقق خواست ھای وعده
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ارگران با تعيين تاريخ دقيق برای مقامات دولتی نشان ک. اين تاريخ دست به اعتصاب خواھند زد
  .ی مبارزه ھستند شان مصمم به ادامه ھای دادند که در صورت عدم تحقق خواست

  
  ھای اين اعتصابات زمينه

ست که کارگران در طول مبارزات خود  ، از جمله حقوقی)يا دائم(قراردادھای کاری ثابت 
زايای متعددی برای کارگران دارد، امنيت شغلی، بيمه قراردادھای ثابت م. اند بدست آورده

تر از جمله مزايای  يابی بھتر و راحت درمانی و بازنشستگی، دستمزدھای باالتر و امکان تشکل
، اکثر کارگران کارخانجات )٧٠ی  تا دھه(در ساليان نه چندان دور . قراردادھای ثابت ھستند

وضوع قراردادھای ثابت در کارھايی که ماھيت موقت ايران، دارای قراردادھای ثابت بودند و م
تصويب رسيد، منعکس   به٦٩  ندارند، به نوعی در قانون کار جمھوری اسالمی نيزکه در سال

  .شده است
 کارگران توانستند برخی از حقوقی را که تا پيش از آن نداشتند، بدون آن که در ٥٧بعد از قيام 

به دليل نقشی که اعتصاب کارگران .  عمل بدست آورندقانونی از سوی حکومت تاييد شود در
اندازی  نفت در سرنگونی شاه داشت و نقشی که در اين ميان شوراھای کارگری نفت در راه

گی برخی از حقوق کارگران از جمله حق تشکل و  ساد توانست به اعتصاب داشتند، کسی نمی
اندازی تشکل خاص خود در  هسياست جمھوری اسالمی اما را. اعتصاب را ناديده بگيرد
  .کارخانجات و تقويت آن بود

ھا برخاست  ی توده ھای خود به نابودسازی دستاوردھای انقالِب نيمه کاره حاکميت با تحکيم پايه
و سرکوبی تشکالت مستقل کارگری و سرکوب خشن اعتصابات و ديگر اشکال اعتراضات 

حاکميت توانست بر . وره صورت گرفتی جنگ در اين د  و با بھانه٦٠ی  کارگران در دھه
، با بسط و گسترش نفوذ خود در کارخانجات زير نظر و ٦٠ی  بستر جو ترور و اختناق دھه

بزرگترين ضربه به . ی کارگر، موقعيت خود را در کارخانجات تحکيم بخشد کنترل خانه
ھا   دستاورد آنھا از دست رفتن تشکالت مستقل کارگری بود که بزرگترين کارگران در اين سال

  . بود٥٧ھای اوليه پس از قيام  ی انقالب و سال در پروسه
ی  برای يورش به سفره" جنگ"ی  ديگر بھانه. ی ديگری آغاز گرديد پس از پايان جنگ اما دوره

آور تورم در اين دوره، اعتراضات کارگری بار ديگر  با رشد سرسام. کارگران موجود نبود
اضات به داليلی از جمله قدرت و نفوذ تشکل جاسوسی و ضدکارگری اما اين اعتر. شدت يافتند

  . ی کارگر در کارخانجات با موانع بسياری روبرو بودند خانه
داران و حکومت به کارگران و  ھا ما شاھد يورش سرمايه در اين دوره و در طول تمام اين سال

رفتن وضعيت معيشتی ی آن چيزی نبود جز به قھقرا  که نتيجه(شان بوديم  دستاوردھای
ھای اخير  اند که به ويژه در سال گسترش قراردادھای موقت و پيمانی نيز از اين جمله). کارگران

ويژه از دو جھت مورد  ھای اخير، قراردادھای پيمانی و موقت به در سال. بسيار فراگير شدند
قراردادھای پيمانی و اول اين که . داران و حکومت قرار گرفته است ی سرمايه و عالقه استفاده

تر بھای نيروی  و به عبارت درست(داشتن دستمزدھای کارگری  موقت اھرمی برای پايين نگاه
حال . يابی کارگران است است و دوم اين که اين قراردادھا مانعی برای تشکل و سازمان) کار

  .دھيم اين دو مورد را توضيح می
 در بھترين(اقل دستمزد را دريافت می کنند بخش بزرگی از کارگران پيمانی و موقت تنھا حد

ست که بسياری از اين  و اين در حالی) شود ھا پرداخت می حالت برخی مزايای جزئی نيزبه آن
ھا در يک کارخانه مشغول به کار ھستند و به ھيچ عنوان يک کارگر ساده  کارگران سال
در اين " فردا"با راديو يکی از کارگران پتروشيمی تبريز در مصاحبه . شوند محسوب نمی

سال سابقه کار دارند که  ١٧تا  ١۵کارگرانی که در اين مجتمع شاغلند، بين : " گويد رابطه می
  ".پا به پای نيروھای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند ھمين نيروھا کار کشيده شده است

يک : "گويد ن رسمی میوی با تاکيد بر عدم تساوی حقوق و مزايای کارگران پيمانی با کارگرا
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کند که اين مبلغ در  ھزار تومان در ماه دريافت می ۴٠٠کارگر پيمانی دستمزدی در حدود 
کارگران ". رسد ھزار تومان در ماه می ۵٠٠صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود 

 با پتروشيمی ماھشھر نيز با ھمين مساله روبرو بوده و نابرابری حق و حقوق کارگران پيمانی
  .باشد ھا می رسمی از مسايل اصلی آن

در . ھاست يابی آن دومين اثر قراردادھای پيمانی و موقت، کاھش قدرت مبارزاتی و سازمان
ھای پيمانی متعددی طرف قرارداد با کارفرمای اصلی برای تامين  ھای بزرگ، شرکت کارخانه

 که دارای چند ھزار کارگر شود که کارگران يک کارخانه اين باعث می. شوند نيروی کار می
گردند و ھر کدام از اين  است، در عمل با چندين شرکت پيمانکاری به عنوان واسطه روبرو می

يک پيمانکار حقوق اين ماه را نداده . کارگران ممکن است با مشکالت متفاوتی برخوردار باشند
 کارگر يک ٣٠٠٠ثال بدين وسيله برای م. کند و آن يکی قراردادھای کارگران را تمديد نمی

کارخانه با ده پيمانکار مختلف و مسايل متفاوت روبرو بوده و قدرت تشکل خود را از دست 
از سوی ديگر ناپايدار بودن قراردادھای کاری باعث مشکل شدن ايجاد يک تشکل . دھند می

ترس از بيکاری مشکل بزرگ کارگران قرارداد موقت است که بر توان . گردد پايدار می
  .گذارد ارزاتی آنھا نيز تاثير بسياری میمب

تری  ھای توليدی بزرگ نمود بيش ھا و مجتمع ويژه در کارخانه مبارزه با قراردادھای پيمانی به
ھای بزرگی ھستند که اين موضوع  آھن و ايران خودرو از جمله کارخانه ھای ذوب کارخانه. دارد

امروز در حالی که کارگران قراردادی و . ستدنبال آورده ا اعتراضاتی را در ميان کارگران به
شوند،   درصد  کارگران کارخانجات را شامل می٨٠پيمانی براساس آمارھای رسمی بيش از 

  .توان به اھميت مبارزه با اين قراردادھای ظالمانه در مبارزات کارگران بھتر پی بُرد می
  

  در اھميت اين اعتصابات
با بررسی اعتصابات . پردازيم روشيمی تبريز و ماھشھر میحال به اھميت اعتصابات اخير در پت
توان به اين نکته پی بُرد که اعتراض به عدم پرداخت  کارگری در طول سال گذشته می

دستمزدھای عقب افتاده، علت اکثر اعتراضات کارگری است و اين به معنای آن است که 
کارگران در اين . خواست کارگران در اعتراضات از خصلت دفاعی برخوردار است

تواند به اعتراض آنان خصلت  ھايی که می اعتراضات خواستار افزايش دستمزد و ساير خواست
ھاست و  ترين حق آن شان بود که به واقع بديھی خواستی محور اعتراضات. تعرضی بدھد، نبودند

  .جمھوری اسالمی نيز حداقل جرات نفی آن را در حرف ندارد
. شود تراضی مبارزات کارگران است که گاه به شدت تعرضی میاما اين جدا از شکل اع

ھای گذشته يک نمونه از اين اعتراضات  تظاھرات کارگران کارخانه فوالد در اھواز در ماه
با سازی در ميبد  ی کاشی و سراميک ماه سالی که گذشت، کارگران سه کارخانه در اسفند. است

با پيوستن . بودند اخت دستمزد و مزايای معوقه خود شدهتجمع در مقابل دانشگاه آزاد خواستار پرد
کارگر، دانشجو، ”دانشجويان به صفوف کارگران، اين تجمع به تظاھرات با شعارھايی چون 

ی  اين کارگران، يک روز قبل از آن نيز جاده. تبديل گرديد“ مرگ بر ديکتاتور”و “ اتحاد، اتحاد
دھد که تا  خوبی نشان می اين اعتراض کارگری به. د اردکان و يزد را مسدود کرده بودن–ميبد 

  .شان فاصله وجود دارد ھای چه حد بين شکل اعتراضی مبارزات کارگران و خواست
ھای پتروشيمی حداقل از اين نظر با ديگر اعتراضات کارگری  اما دو اعتصاب اخير در مجتمع

ھا  آن. قيم با کارفرما ھستندجمعی و مست کارگران خواستار قرارداد دسته. باشند متمايز می
خواھان مزايا و دستمزدی ھستند که کارگران رسمی از آن برخوردارند و اين به معنای 
دستمزدھای بيشتر برای کارگران است، خواست لغو قراردادھای پيمانی که بيش از ھر چيز 

، به اين بيانگر تالش کارگران برای دريافت دستمزدی بيشتر بابت فروش نيروی کارشان است
  .بخشد اعتصاب ھم در شکل و ھم در محتوا، خصلت تعرضی می
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  انداز چشم
فاصله فاحش دستمزدھای کارگری با خط فقر که سال به سال افزايش می يابد، از جمله 

اعتراضات . کشاند ی مبارزه با حکومت می ست که کارگران را ھر چه بيشتر به عرصه داليلی
 اين مبارزه در برخی از صنايع نشان نفراگير شدمی و احتمال ی پتروشي اخير در دو کارخانه

دھد که شرايط برای اعتراضات کارگری با خواست دستمزدھای باالتر و لغو قوانين ضد  می
ی خوبی برای  گردد و اين به خودی خود نشانه کارگری ھم چون قراردادھای پيمانی مھياتر می

  .جنبش کارگری است
. ای تنھا وجود ندارد  از ياد برد اين است که جنبش کارگری در جزيرهای که نبايد اما مساله

توانند در روند آن  جنبش کارگری متاثر از شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی است که می
اثرگذار باشند، آن را کند و يا به آن شدت بخشند، اعتراضاتی که پس از انتخابات 

  .باشد اين موضوع میجمھوری شکل گرفت، مثال روشنی از  رياست
ترين شکل خود در جامعه جريان دارد، اعتراضاتی  وقتی در شرايط کنونی که سرکوب به عريان

ی اين  نمايد، يک نشانه نشينی می پيوندد و حتا رژيم را مجبور به عقب از اين دست به وقوع می
 نيستند به که کارگرانی حاضر اين. ی کارگر گامی به پيش رفته است موضوع است که طبقه

ی آگاھی کارگران است که نبايد  عنوان اعتصاب شکن وارد شوند، موضوع مھمی بوده و نشانه
خيزند،  ھای پيمانی برمی اين که کارگران به مبارزه با شرکت. به آسانی از کنار آن رد شد

خوبی به بسياری از مسايل و منافع خود  کارگران به. ی آگاھی کارگران است ی درجه نشانه
ی عزم و  زنند نشانه دست به اعتراض می) خفقان و سرکوب(آگاھی دارند و اگر در اين شرايط 

از سوی ديگر با اوج گرفتن اعتراضات کارگری، .  در نزد آنان استنغرور آفريای   اراده
تواند ضريب موفقيت  گردند، نقاط ضعفی که می ھای ضعف حکومت نيز آشکارتر می نشانه

  .شان باال ببرد ات اعتراضیکارگران را در حرک
گی را دارد  ی کارگر به لحاظ بلوغ سياسی اين آماد دھد که طبقه ی اين وضعيت نشان می مجموعه

تر شدن بحران سياسی، به نحوی شايسته وارد مبارزه شده و رسالت و نقش بی  که با عميق
ر شرايط کنونی، کارگران توان گفت که د در پايان و در يک نگاه کلی می. ھمتای خود را ايفا کند

عنوان  جمعی و مانند آن، ضمن تحکيم موقعيت خود به با مبارزات خود بر سر قراردادھای دسته
گی خود را برای شرايطی که  داران و حاکميت حامی آنان، آماد يک طبقه در برابر سرمايه

  .برند شود باال می اعتصاب عمومی به امری حتمی تبديل می
  

  ٩٠ نيمه اول فروردين – ۵٩۴کار شماره  
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اعتصاب بزرگ کارگران پتروشيمی بندر امام در ماھشھر با 
خواست اصلی انعقاد قرار داد مستقيم با شرکت پتروشيمی و 
حذف پيمانکار که از سوم مھر ماه سال جاری آغاز شده بود، پس 

 مديريت اين پتروشيمی ظاھراً برای. از حدود دو ھفته پايان يافت
پاسخ به خواست کارگران دو ماه ديگر مھلت خواسته است و 
کارگران اعتصابی بی آنکه ھنوز نتيجۀ قطعی اين اعتصاب 

کارھای خود   مھر به سر١٧مشخص شده باشد، از روز 
  . بازگشتند

 آن چشمگيرنظر به اھميت صنعت پتروشيمی و رشد و گسترش 
دی از کارگران  سال اخير و تمرکز کميّت بسيار زيا١۵الاقل در 

در اين بخش به عنوان يکی از مراکز کليدی اقتصادی و صنعتی، ھمچنين نظر به اھميت 
ھا  ھا ھزار کارگر در ده خواست کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام که نه فقط خواست ده

ھا  مجتمع پتروشيمی ديگر در مناطق ويژه اقتصادی و در سراسر ايران است، بلکه خواست ده
باشد، جا دارد   کارگر در صنايع نفت،گاز، ماشين سازی، ذوب آھن و امثال آن نيز میھزار

تر مورد بررسی و مطالعه قرار  اعتصاب اخير کارگران پيمانی پتروشيمی بندرامام را دقيق
ھا و تجارب آن را برای ادامه مبارزه و در  دھيم، نقاط ضعف و قّوت آن را بشناسيم و درس

  . ار بنديماعتصابات بعدی بک
ای به  اگر اين موضوع حقيقت دارد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشيمی، خون تازه

ھای جنبش کارگری تزريق نموده است که حقيقت دارد، پس اين موضوع را نيز نبايد از ياد  رگ
ت و ای بر مبارزا ببريم که نتايج اين اعتصاب، پيروزی يا شکست آن، نه فقط تأثيرات بی واسطه

ھای  ھا و نيز تمام کارگران ديگری که تحت پوشش شرکت موقعيت کليه کارگران پتروشيمی
پيمانکاری به کار مشغولند خواھد گذاشت، بلکه اين تأثيرات به کل کارگران و جنبش طبقاتی 

اعتراض و اعتصاب بعدِی کارگران پيمانی مجتمع . کارگران ايران تعميم و تّسری خواھد يافت
 بندرامام برای برچيده شدن شيوه کاِر پيمان کاری و قرار داد موقت، اگر به خوبی پتروشيمی

ھا و به يک مبارزه وسيع  تواند به الگوی ساير کارگران پتروشيمی سازماندھی و ھدايت شود، می
از آنجا که اعتصاب اخير . و گسترده کارگری عليه تمام سرمايه داران و دولت تبديل شود

 پتروشيمی بندرامام در واقع، ادامۀ اعتصاب پيشين کارگران در فروردين ماه کارگران پيمانی
 کارگران پتروشيمی تبريز است، بی ٨٩سال جاری و متأثر از اعتصاب با شکوه اسفند ماه 

  . ای داشته باشيم مناسبت نيست که ولو به اختصار به اين دو اعتصاب نيز اشاره
  

  ستای که از پتروشيمی تبريز برخا جرقه
ھای   تن از کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز با خواست محوری حذف شرکت١۴٠٠حدود 

 اعتصاب بزرگی را ٨٩پيمانکاری و انعقاد قرار داد مستقيم با پتروشيمی، از روز ھفتم اسفند 
آغاز کردند که علی رغم اعمال فشار و تھديد مديريت کارخانه و دستگاه امنيتی رژيم به مدت 

حمايت ھا، مورد   و مطالبات آناعتصاب يکپارچه کارگران پيمانی.  يافتادامهيازده روز 
ترفندھای . ھا قرار گرفت کارگران برخی ديگر از پتروشيمی اين کارخانه و نيز کارگران رسمی
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يا استفاده از نيروی اعتصاب شکن،  دستگی در ميان کارگران و کارفرما برای ايجاد نفاق و دو
حفظ اتحاد و ھمبستگی کارگران و ھراس دولت از گسترش . ن خنثا گرديدبا ھوشياری کارگرا

  . ھای ديگر، سرانجام به عقب نشينی کارفرما منجر شد ھا و کارخانه اعتصاب به پتروشيمی
ھای زيادی از کارگران ايران تحميل شده  ھای داللی و پيمانکاری بر بخش ھاست که شرکت سال

 با زنند، رزش توليد شده توسط طبقه کارگر را به جيب میھا که بخشی از ا اين شرکت. ندا
کشند و به  قراردادھای موقت و کاِرپيمانی، کارگران را به معنای واقعی به صالبه می

کار پيمانی معنايش فشار و ساعات کار زيادتر، . کنند ترين شکل ممکن استثمار می وحشيانه
مانی يعنی عدم مطلق ضمانت شغلی، محروميت کار پي. حذف مزايا يا مزايا و دستمزد کمتر است

از حقوق اوليه يک کارگر رسمی و گاه محروميت از بيمه دفترچه بيمه درمانی، کاھش قدرت 
شبه برده داری مقابله با کارفرما، استثمار و بی حقوقی بيشتر و در يک کالم، کار در شرايطی 

پيمانکاری ھمواره يکی از ھای  از اين رو حذف شرکت! داری است اما در عصر سرمايه
گاز و پتروشيمی بوده  ھای مھم کارگران، به ويژه کارگران شاغل در صنعت نفت و خواست

بر اين زمينه است که  اعتصاب در پتروشيمی تبريز، به نقطه آغاز جديدی از اعتصاب . است
 اسفند ٢٨. دھای منطقه اقتصادی ماھشھر تبديل گردي ھا، به ويژه پتروشيمی در ساير پتروشيمی

روز قبل از پايان سال و حدود ده روز پس از پايان اعتصاب کارگران پتروشيمی   يعنی دو٨٩
ھای  تبريز، کارگران مجتمع پتروشيمی بندرامام با ھمان خواست محوری برچيده شدن شرکت

ستم بي اين اعتصاب که از. پيمانکاری و انعقاد قراردادھای مستقيم و رسمی، دست از کار کشيدند
با راه .  نيز ادامه يافت، با ابتکارات و اشکال مبارزاتی ديگری ھمراه بود٩٠فروردين سال 

ھای ديگر، ساير کارگران  ھا و پتروشيمی پيمائی کارگران پتروشيمی بندرامام در مسير شرکت
مدت ھای خود به  در پتروشيمی اميرکبير نيز کارگران به ھمراه خانواده. ھا ملحق شدند نيز به آن

ھای  چند روز در برابر شرکت دست به تجمع زدند و به فاصله کوتاھی کارگران پتروشيمی
اعتصاب . ھای ديگر نيز به اعتصاب پيوستند اروند، کارون، تندگويان، مارون و برخی شرکت

کارگران پتروشيمی بندرامام نه فقط مورد حمايت و پشتيبانی عملی اين کارگران قرار گرفت، 
ھائی که به اعتصاب نپيوسته بودند نيز  ايت بسياری ديگر از کارگران پتروشيمیبلکه از حم

تھديدات و ترفندھای مديريت برای پايان اعتصاب از جمله تھديد به اخراج . برخودار گرديد
اعتصاب يکپارچه کارگران حدود دو ھفته به طول انجاميد تا . کارگران اعتصابی مؤثر واقع نشد

شش ماه بعد اما . ھای کارگران را عملی سازد ريت شرکت وعده داد خواستاينکه سرانجام مدي
اين موضوع کامال روشن بود که کارفرما، با . ھنوز خواست اصلی کارگران بی پاسخ مانده بود

ھای توخالی، در پی خريد وقت بوده است تا کارگران را خسته و فرسوده سازد، اتحاد  دادن وعده
مديريت شرکت در طی اين . ھا را از ادامه اعتصاب باز دارد شاند و آنکارگران را از ھم به پا

دوره تھديدات و ترفندھای مختلفی را به کار بست تا در ميان کارگران خصوصاً در ميان 
دستگی دامن بزند و مانع اتحاد و يکپارچگی کارگران  گران رسمی و پيمانی به نفاق و دوکار
. ھا و راھروھا تشديد گرديد ھای مداربسته در سالن  دوربينکنترل کارگران از طريق نصب. شود

غياب و امثال آن شدت  مداخله در امور شخصی کارگران، کنترل ترددھا و مسأله حضور و
يافت و ھمزمان مجوز اخراج کارگران اعتصابی توسط پيمانکار صادر و چنين شايع شد که 

دی استخدام و کارگران اعتصاب کننده را ھا کارگران جدي پيمانکار قرار است از ميان بسيجی
  . اخراج کند

به رغم اين تھديدات اما کارگران خواستار حذف پيمانکار و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت 
ھای مختلف به تعويق  پتروشيمی بودند و بر اين خواست خود که پيوسته توسط کارفرما به بھانه

ای در برخی از   جاری اعترضات پراکندهدر مرداد ماه سال. افتاد، پای فشردند می
کارگران پتروشيمی تندگويان که زير پوشش يک شرکت . ھای اين منطقه شکل گرفت پتروشيمی

کنند، در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق خود، دست به  پيمانکار به نام نيکسان کار می
 تندگويان به پايان رسيده شرکت پيمانکار نيکسان که قراردادش با پتروشيمی. اعتصاب زدند
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بود، عالوه بر دو ماه دستمزد کارگران، شش ماه عيدی و بيمه يکسال کارگران را نيز به 
مدير عامل شرکت از بيم گسترش . اعتصاب کارگران سه روز ادامه يافت. کارگران بدھکار بود

 مطالبات ھای ماھشھر سرانجام مجبور شد اعتصاب پتروشيمی تندگويان به ساير پتروشيمی
در پتروشيمی بندرامام نيز دستمزد کارگران ھميشه . کارگران را از بودجه تندگويان بپردازد

در اعتصاب فروردين، کارگران عالوه برآنکه توانستند . شد دست کم يکماه با تعويق پرداخت می
قع و در ھای معوقه خود را بگيرند، کارفرما را مجبور ساختند، دستمزد کارگران را به مو حقوق

عالوه بر اين کارگران پيمانی . پنجم ھر ماه بپردازد که پس از اعتصاب نيز به اين نحو عمل شد
پيش . از اين حقوق برخوردار شدند که مانند کارگران رسمی از درمانگاه شرکت استفاده نمايند

ھزينه آن را از اعتصاب فروردين، کارگران پيمانی در قبال استفاده از امکانات درمانگاه، بايد 
ھمچنين کارفرما وعده داد ماھانه مبلغ صد . پرداختند ھای ديگر در سطح شھر می مشابه درمانگاه

 ساعت اضافه کاری به کارگران پيمانی پرداخت نمايد که ۴٠تا صد و پنجاه ھزار تومان معادل 
  .البته فقط يکماه به آن عمل کرد

  
   روزه مھرماه١۴اعتصاب 

 در برابر خواست اصلی کارگران، بسيار که عقب نشينی کارفرما، ودمات علی رغم تمام اين اق
جزيی محسوب می شد، از آنجا که مطالبۀ اصلی کارگران متحقق نشد و تبعيض وحشتناک ميان 

تر  کارگران پيمانی و رسمی که متوسط دريافتی يک کارگر پيمانی را به دو تا دو و نيم برابر کم
 تقليل - با مھارت و سابقه کار يکسان- ر رسمی درقبال کارمشابه از متوسط دريافتی يک کارگ

کارگران پيمانی پتروشيمی بندرامام از روز سوم مھر ماه .  ادامه يافتمبارزه کارگرانميدھد،
در جريان اين اعتصاب که با تجمعات اعتراضی صدھا تن از . اعتصاب جديدی را آغاز کردند

کزی مجتمع پتروشيمی بندرامام ھمراه بود، کارگران با کارگران در ميدان مشرف به دفتر مر
، "قرارداد مستقيم حق مسلم ماست"، "کارگر اعتصاب اعتصاب"سر دادن شعارھائی چون 

مديريت شرکت که شش . برخواست محوری خويش پای فشردند" مزايا مزايا حق مسلم ماست"
 اخراج تھديد نمود و به اقدمات ماه کارگران را سرگردان ساخته بود، کارگران اعتصابی را به

در ھفتمين روز اعتصاب سه تن ازنمايندگان کارگران به . ھا متوسل گرديد ديگری نيز عليه آن
ھای باقر باقری، منصور عباسی و جاسم بدرانی توسط حراست کارخانه بازداشت و به ادارۀ  نام

ارديگر تھديد کرد از کارت ظريف کار مديرعامل پتروشيمی بندرامام، ب. اطالعات منتقل شدند
ھای رفت و آمد را قطع و کارگران اعتصابی را اخراج  زدن کارگران جلوگيری، سرويس

توسل فرماندارماھشھر به سران قبايل و شيوخ برای پا درميانی و استفاده از نفوذ . کند می
گران ھا برروی برخی از کارگران، ھمچنين تحت فشار قراردادن و تطميع کار احتمالی آن

رسمی برای انجام کارھای کارگران اعتصابی، از جمله ترفندھای ديگر مديريت برای شکستن 
  . اعتصاب و به زانو درآوردن کارگران اعتصابی بود

اما کارگران اعتصابی پس از اين اقدامات نيز به اعتصاب خود ادامه دادند و با شعارھائی چون 
ظريف کار ای "و " ھا ديگر اثر ندارد ھيد سرپرستت"و" نه حيله نه تھديدد ديگر اثر ندارد"

ضمن پای فشردن بر مطالبه اصلی خود، مصرانه خواستار آزادی نمايندگان " حامی پيمانکار
سرانجام . خود شدند که دولت مجبور شد آخر شب ھمان روز دستگيری، کارگران را آزاد کند

شد و با طرح اين موضوع که  مھر ماه، معاون فرماندار در جمع کارگران حاضر ١۶روز 
ھای پتروشيمی ماھشھر است و يک خواست کالن است که بايستی  خواست شما فراتر از مجتمع

در سطح کالن در مورد آن تصميم گيری شود و نيز با گفتن اينکه فرماندار ماھشھر با معاون 
 خواست که تا وزير نفت در حوزه پتروشيمی در تھران ديدار و گفتگو داشته است از کارگران

کارگران اعتصابی نيز اگر چه از نتيجه . روشن شدن نتايج اين گفتگو به سر کار خود برگردند
ھا نداشتند، اما به اعتصاب خود پايان دادند و از روز  کار راضی نبودند و اعتمادی به اين وعده

  .  مھر به سرکار خود بازگشتند١٧
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ترين   بندرامام بی آنکه نشانی از پذيرش مھمگرچه اعتصاب اخير کارگران مجتمع پتروشيمی
خواست کارگران پيمانی ديده شود، پايان يافت و کارگران به سرکار ھای خود بازگشتند، اما 
بازگشت به کار کارگران مطلقاً به معنای پايان يافتن ماجرا و پايان مبارزه کارگران پيمانی 

ھای منطقه ويژه  ام و ساير پتروشيمیمبارزه کارگران پتروشيمی بندرام. پتروشيمی نيست
ھای  اقتصادی ماھشھر، و نيز کارگران پتروشيمی در ساير مناطق، برای برچيده شدن شرکت

  . پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت پتروشيمی ادامه خواھد يافت
ه از کارگران پتروشيمی بندر امام با بررسی نقاط ضعف و قوت اعتصاب خود و با استفاد

اند، قطعاً قادر خواھند بود  ھای پيشين خود آموخته تجارب عملی که در اين اعتصاب و اعتصاب
ای را سازمان دھند و با ھماھنگی و  ھای موجود، اعتصابات يکپارچه با برطرف ساختن کاستی

ھای منطقه ماھشھر و دست زدن به اعتصاب سراسری،  ھمراھی کارگران ساير پتروشيمی
ھای  وشيمی را وادار به اجرای مصوبه شش سال پيش دولت و حذف شرکتمديريت پتر

  . پيمانکاری نموده و خواست محوری خود را متحقق سازند
  

  دستاوردھا ھا و کاستی
ترين  ترديدی در اين مسأله وجود ندارد که خود کارگران پتروشيمی به ويژه پيشروترين وآگاه

اند  ھا و نقاط ضعف يا قوت اعتصاب خود واقف استیکارگران اين مجتمع، بھتر از ھر کسی به ک
و با بررسی دقيق اين نقاط ضعف و قوت، قادرند راه  را برای سازماندھی اعتصابات جديد و 

با اين وجود، اين موضوع به . پيروزی کارگران ھموار سازند ويقيناً چنين نيز خواھند کرد
کارگری در زمينه نقد و بررسی اين معنای بی وظيفه شدن فعاالن سياسی و فعاالن جنبش 

براين پايه، اينجا به نقاط . اعتصاب و تالش برای بھبود وضعيت مبارزاتی طبقه کارگر نيست
ضعف و قوت ، کاستی ھا و دستاوردھای اعتصاب اخير کارگران پتروشيمی بندرامام به 

  . کنيم اختصار اشاره می
 ۶۵٠٠مجتمع پتروشيمی بندرامام مجموعاً حدود  بر پايه آمارھای انتشار يافته، در :ھا کاستی

ھای   کارگر زير پوشش شرکت۴٣٠٠از اين تعداد، نزديک به . کارگر مشغول به کار ھستند
در اعتصاب اخير کارگران پتروشيمی، . باشند کنند و بقيه کارگران رسمی می پيمانکاری کار می

 تن از آنان در ۴٠٠ تا ٣٠٠و حدود تنھا حدود نيمی از کارگران پيمانی دست از کار کشيدند 
اينکه چرا تمام . تجمعات اعتراضی مقابل دفتر مرکزی مجتمع پتروشيمی شرکت داشتند

اما اين نکته روشن است . کارگران پيمانی در اين اعتصاب شرکت نداشتند ھنوز روشن نيست
عتصاب کارگران از کشيدند، تأثير ا که اگر تمام کارگران پيمانی بطور يکپارچه دست از کار می

شد ودر عين  لحاظ ميزان کاھش توليد ودر نتيجه عقب راندن کارفرما و مديريت بسيار بيشتر می
اما . ساخت حال امکان مانور کارفرما برای استفاده از نيروھای اعتصاب شکن را نيز محدود می

  !ھا و نه ھمه آندر اين اعتصاب متأسفانه تنھا بخشی از کارگران پيمانی دست از کار کشيدند 
موضوع ديگری که بسيار مھم است نحوه عمل و برخورد کارگران رسمی و استخدامی در قبال 

اعتصاب اخير کارگران پيمانی نه فقط از حمايت و پشتيبانی . کارگران پيمانی و اعتصاب است
ابل تر اينکه برخی از کارگران رسمی عمالً در مق کارگران رسمی محروم ماند، بلکه دردناک

مديريت شرکت، چه با زور و اجبار، چه با وعده و تطميع، متأسفانه . اين اعتصاب قرار گرفتند
توانست از برخی از کارگران رسمی برای انجام کار کارگران اعتصابی استفاده نمايد و در اين 

  !حدود از اثرات اعتصاب کارگران پيمانی بکاھد
ھا  شيمی بندرامام، برخالف اعتصاب فروردين آننکته آخر اينکه اعتصاب اخير کارگران پترو

ھای منطقه مانند پتروشيمی تندگويان، مارون،  که با اعتصاب کارگران در ساير پتروشيمی
اروند، کارون و غيره ھمراه شد و به يک اعتصاب سراسری در منطقه اقتصادی ماھشھر فرا 

ھای منطقه نيز وجود  ير پتروشيمیگرچه اعتراضاتی در سا! روئيد، شوربختانه تک و تنھا افتاد
ھا نيز با کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر امام احساس ھمدلی داشتند و به  داشت و کارگران آن
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کردند، اما اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام از حمايت  ھا حمايت می لحاظ معنوی از آن
ھا تأمين گردد و لذا از تأثير  میتوانست با اعتصاب کارگران ساير پتروشي عملی کارگران که می

توانست احتمال پيروزی اعتصاب را بيشتر کند،  يک اعتصاب سراسری در منطقه که می
   .محروم ماندند

ھا را در موضع  ھای نسبتاً بزرگی ھستند که کارگران و اعتصاب آن ھا نقاط ضعف و کاستی اين
نياز به گفتن . دھد  قرار میضعف، و به ھمان نسبت کارفرما و مديريت را در موضع قوت

نيست که درجه موفقيت کارگران در اعتصاب بعدی نيز تا حدود زيادی به اين بستگی دارد که 
در اين ميان . سازند ھا و نقاط ضعف را تا چه حدود برطرف ساخته يا برطرف می اين کاستی

گرانه ی بيشتری در وظيفه سنگينی بر دوش کارگران آگاه و پيشرو قرار دارد که به کار آگاه 
داران برای ايجاد نفاق و  ميان کارگران اعم از رسمی يا پيمانی بپردازند، ترفندھای سرمايه

دودستگی در ميان کارگران و خدشه دار ساختن اتحاد کارگران را خنثا و برمال سازند و 
کارگران داران و منافع طبقاتی مشترک  ضرورت اتحاد و يکپارچگی کارگران در مقابل سرمايه

  . را توضيح دھند تا بتوانند چون تنی واحد در برابر دشمنان طبقاتی خود بايستند
اما سوای اين نقاط ضعف، اعتصاب اخير کارگران پتروشيمی بندرامام حاوی : دستاوردھا

دستاوردھا و نقاط قوت بسيار بزرگی نيز بود که نه فقط نشانه درجۀ باالی آگاھی کارگران 
تر اعتصابات کارگری و جنبش  ھای اساسی ھا به نقطه ضعف ع و اشراف آنپيشرو اين مجتم

  !ھاست ھای عملی برای غلبه بر اين ضعف کارگری است، بلکه مھم تر از اين، برداشتن گام
کميته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی "نخستين دستاورد و نقطه قوت اين اعتصاب تشکيل 

جوديت اين کميته اعتصاب، نشان دھنده آن است که شکل گيری و اعالم مو. است" ماھشھر
ھای منطقه ماھشھر، بايد منتظر اعتصابات سازمان  مجتمع پتروشيمی بندرامام و کل پتروشيمی

بديھی است که اين کميته اگر بتواند به نحوی عمل کند که از تير رس مزودران . تری باشند يافته
ا آن مخفی و فعاليت آن از گزند نيروھای امنيتی و ، اگر اين کميته  و اعضددور بماناطالعاتی 

ھای اعتصاب مھر ماه کارگران را  ای از کاستی تواند پاره پليسی و حراستی مصون بماند، می
برطرف سازد و با ايجاد ھماھنگی در ميان کارگران رسمی و پيمانی مجتمع پتروشيمی بندرامام 

تر و مؤثرتری  ھای منطقه، اعتصابات بزرگ میو نيز ايجاد رابطه و ھماھنگی با ساير پتروشي
  . را سازمان دھد

چقدر ھم که بزرگ باشد، ھنوز به معنای  ھر اما سازماندھی اعتصاب و آغاز ھر اعتصابی ولو
توانائی کارگران برای ادامه اعتصاب و برای عقب راندن سرمايه دار و پيروزی آن اعتصاب 

ترين ابزاری است که طبقه  ندن چرخ توليد، مھماين درست است که اعتصاب و خوابا. نيست
. دار از آن استفاده کند تواند برای قبوالندن مطالبات خود به کارفرما و طبقه سرمايه کارگر می

دار، نه فقط از  ترين سالح طبقه کارگر است در مبارزه عليه طبقه سرمايه اعتصاب ھمچنين مھم
دار بقبوالند، بلکه ھمچنين از  لبه خود را بر سرمايهتواند مطا اين جھت که کارگر با اعتصاب می

کند و آگاھی سياسی وی را  اين بابت که اعتصاب چشم کارگر و توده کارگران رابيشتر باز می
داران به عنوان يک طبقه  در جريان اعتصاب است که کارگران نسبت به سرمايه. دھد ارتقا می

برند و به فرض در ھمين اعتصاب مورد بحث ما  کنند و به ماھيت دولت پی می شناخت پيدا می
و پيمانکار و فرماندار ھمگی ) مدير عامل پتروشيمی(برند که ظريف کار  به اين موضوع پی می

با ھر اعتصابی، کارگران بيشتر به نيروی اتحاد . سر در يک آخور دارند و عليه طبقه کارگرند
ارگران به عنوان يک طبقه، عليه تمام آموزند که به مبارزۀ کل ک برند و می خويش پی می

ھر اعتصابی اين موضوع را که دولت، . داران و حکومت آنھا بيانديشند کارفرمايان و سرمايه
دشمن کارگر است و طبقه کارگر بايد خود را برای مبارزه عليه دولت و به زير کشيدن تمام نظم 

تواند نقش مھمی در  ه اعتصاب که میبنابراين ايجاد کميت. کند سرمايه آماده سازد، تقويت می
با اين وجود، پوشيده نيست که . سازماندھی اعتصابات ايفا کند حائز اھيمت بسيار زيادی است

برای کارگران در پی داشته  ھای زيادی را نيز ھا و محروميت تواند محدوديت ھر اعتصابی می
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 وحشتناک و فشارھای متعدد ھر اعتصابی به ويژه اگر بخواھد به درازا بکشد، عواقب. باشد
اگر چه . اقتصادی و معشيتی برای کارگر اعتصابی و اعضای خانواده وی در پی خواھد داشت

دھد، با اين  جمھوری اسالمی زير خط فقر است و کفاف ھزينه زندگی را نمی دستمزد کارگر در
. فقر وابسته استاش به ھمين دستمزد ناچيز و زير خط  وجود، زندگی و حيات کارگر و خانواده

دار در ازای خريد نيروی  ای و ھيچ ممر درآمدی جز دستمزدی که سرمايه کارگر ھيچ اندوخته
اما اعتصاب، يعنی قطع دستمزد و قطع دستمزد معنای . پردازد، ندارد کار کارگر به وی می

 ھر بديھی است که در ھر اعتصاب و به ويژه. ديگری جز گرسنگی کارگر و خانواده او ندارد
ھای فوری و حداقل زندگی را  اعتصاب طوالنی مدتی اگر کارگر نتواند از يک منبع مالی ھزينه

آورد و  اش را از پای در می فراھم  کند، ھيوالی گرسنگی کارگر اعتصابی و اعضای خانواده
 تواند در برابر دار می در غياب چنين منبع مالی مورد اعتماد کارگران، سرمايه. کند داغان می

پذيرد و برای آنکه به  ضرر چند روز توقف توليد را آگاھانه می. اعتصاب کارگران مقاومت کند
. شود ھا بی فايده است، در برابر خواست کارگران تسليم نمی کارگران بگويد اعتصاب آن

ای ندارد و باالخره يا بايد از گرسنگی بميرد  داند که کارگر اعتصابی ھيچ اندوخته دار می سرمايه
بنابراين کارگران برای آنکه بتوانند ! و يا اجباراً به اعتصاب پايان دھد و به سرکار خود برگردد

اعتصاب کنند و آن را تا پيروزی ادامه دھند، بايد بتوانند در زمان اعتصاب و قطع دستمزد از 
 و ترين نيازھای خود يک منبع مالی مانند صندوق اعتصاب که نياز حياتی کارگران است فوری

کارگران و جنبش کارگری ايران از يک منبع مالی قوی مورد اعتماد  .شان را تأمين کنند خانواده
 نيز تاکنون لطمات جبران ناپذيری بر  اند و ھمين محروميت و کمبود اساسی خويش محروم

تامين . مبارزات کارگری وارد ساخته و يکی از موانع عمده پيشرفت جنبش کارگری بوده است
ھای کمک و ھمياری و صندوق اعتصاب، از نيازھای  مالی اعتصاب و ايجاد صندوقمنابع 

انداز تحوالت آتی آن، اين نياز و  ست که شرايط کنونی جامعه و چشم مبرم جنبش کارگری
 راه اندازی صندوق کمک به اعتصاب،  توسط کارگران .مبرميت را صد چندان کرده است

ورد مھم اعتصاب اخير کارگران و پاسخ به يک نياز مجتمع پتروشيمی ماھشھر دومين دستا
ترين نيازھای  در راه برطرف ساختن يکی از حياتیست  گام ديگری مبرم کارگران پتروشيمی و

  . جنبش کارگری
اما نبايد حساسيت رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی در مورد ايجاد صندوق کمک به 

در مورد نحوۀ جمع آوری کمک . تدور داشنظر اعتصاب و عملکرد رژيم در اين زمينه را از 
مالی برای اين صندوق بايد با دقت، ھوشياری و وسواس بيشتری عمل شود و از تجارب پيشين 

کميته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی . ھای کارگری در اين زمينه استفاده شود تشکل
و نام فرد صاحب حساب را ای يک شماره حساب بانکی، آدرس بانک  ماھشھر، با صدور بيانيه

تواند شماره  ھرکس اين را می داند که دولت ضد کارگری حاکم به آسانی می. اعالم کرده است
ھای وی را زير نظر  حساب اعالم شده، فردی که حساب به نام وی اعالم شده و نيز تمام فعاليت

کرد و شماره حسابی دولت ھمانطور که پيش از اين در مورد کارگران ھفت تپه عمل . قرار دھد
را که حدود دو سال پيش، به ابتکار علی نجاتی رئيس ھيأت مديره وقت سنديکای کارگران ھفت 

 اکنون نيز ممکن است در راه عملی شدن ،تپه برای جمع آوری کمک اعالم گرديد مسدود کرد
 به اين حساب يا بعد از مدتی، مبالغی که اين ابتکار کارگران سنگ اندازی و بھانه تراشی کند و
يا حتا فراتر از آن، تحت عناوينی نظير . واريز شده است را بلوکه کند و آن را يکجا باال بکشد 

اينکه فرضاً از خارج از کشور به صندوق کمک شده است، دست اندرکاران صندوق را نيز 
ان ھفت با آن ھمه حزم و پختگی و ھوشياری که فعاالن سنديکای کارگر. بازداشت و زندانی کند

تپه ھنگام اعالم شماره حساب و نحوۀ دريافت کمک از خود نشان دادند، اما رژيم جمھوری 
شود، بازھم جلوی اين فعاليت  اسالمی که ھيچگاه از پرونده سازی عليه کارگران خسته نمی

بنابراين ايجاد صندوق ! ھا را مسدود کرد کارگران سنديکای ھفت تپه را گرفت و حساب آن
عتصاب و ھمياری و امثال آن اگر چه اقدامی درست و ضروری است اما برای جمع کمک به ا
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آوری کمک مالی، نبايد از ابتکارات ديگر غافل بود و بيش از پيش بايد با کمک و اتکاء به 
  . ھا از دستبرد دولت در امان بماند ھای ديگری را نيز پيدا کرد که اين کمک کارگران راه

ھا برای تشکل يابی کارگران و ايجاد  کارگران پتروشيمی، تالش آندستاورد ديگر اعتصاب 
بدون تشکل و فعاليت متشکل، مبارزات و اعتصابات کارگری به . تشکل مستقل کارگری است
بخش توليدی و نياز مبرم جنبش  ايجاد تشکل نياز ھر کارخانه، ھر. نتايج مطلوب نخواھد رسيد

کميته اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی ماھشھر نيز  ست، و ھمانطور که در بيانيه  کارگری
حتا اگر . بدون ايجاد ھماھنگی و تشکل يابی راه بجائی نخواھيم برد"به آن اشاره شده است 

اعتصاب موفق شود و دستاوردی ھم داشته باشد، بدون ايجاد تشکل و سازمانيابی آن دستاورد ھم 
ارگران پتروشيمی که در جريان مبارزات و ک". توان آن را حفظ کرد پايدار نيست و نمی

اعتصابات خود نه فقط کمبود يک تشکل کارگری را احساس نموده و به اين نياز مبرم پی 
اند، بلکه اکنون در صدد ايجاد تشکل خود برآمده و آنطور که در بيانيه کميته اعتصاب آمده  برده

  !را ايجاد کنند" ھشھرسنديکای مستقل کارگران ما"ھا اين است که  است، ھدف آن
ست که جنبش کارگری ايران تالش کارگران پتروشيمی برای متشکل شدن و ايجاد تشکل  بديھی

ھر تشکلی که توسط خود کارگران ايجاد شود و برای . گيرد مستقل کارگری را به فال نيک می
. ن قرار بگيردتحقق اھداف و مطالبات کارگران مبارزه کند بايد قوياً مورد حمايت ساير کارگرا

شود چه ناميده شود، مھم آن است که اين تشکل از درون مبارزه  مھم نيست تشکلی که ايجاد می
کارگران سر برآورده، توسط خود کارگران ايجاد شود و بتواند مبارزات کارگران را 
سازماندھی، ھدايت و رھبری نمايد و در راه تحقق مطالبات صنفی و سياسی کارگران تالش 

 تشکل کارگری در پتروشيمی و در شرايط حاضر بايد از اين  خصوصيت برخوردار باشد .کند
اين تشکل در ھمان حال که بايد بتواند . که بتواند نيازھای مبارزاتی کارگران را برآورده سازد

وظيفه سازماندھی و ھدايت اعتصابات و مبارزات کارگران را انجام دھد، درعين حال از لحاظ 
به عبارت  ای باشد که بتواند ادامه کاری داشته باشد و نحوه فعاليت نيز بايد بگونهساختاری و 

ديگر نبايد خود را در معرض ديد حراست و شناسائی پليس و اداره اطالعات و امنيت رژيم 
در اين مورد نيز تجارب آموزنده فعاليت سنديکای کارگران شرکت واحد و سنديکای . قرار دھد

 و نحوۀ برخورد پليس و نيروھای امنيتی و سرکوب رژيم با سنديکا و فعاالن کارگران ھفت تپه
دانيم جمھوری اسالمی در برابر اين دو سنديکا  ھمانطور که می. آن در برابر چشم ما قرار دارد

. گيری، به قھر و سرکوب و خشونت متوسل گرديد ھا از ھمان آغاز شکل و فعاليت علنی آن
دستگاه امنيتی . ا را بازداشت و زندانی و شکنجه و اخراج نمودفعاالن و رھبران سنديک

گرانه و مداوم، و با اعمال حداکثر  جمھوری اسالمی با توسل به يک سلسله اقدامات سرکوب
ای را از  خشونت و بيرحمی و فشارھای ضد انسانی عليه فعاالن سنديکا، ھرگونه فعاليت توده

کند  رگونه تحرکی را در اين زمينه به شدت سرکوب میدر حال حاضر نيز ھ. سنديکا سلب نمود
  . و در عمل، بقاء فعال از اين دو سنديکا را سلب نموده است

ای و  ھای توده بنابراين ھيچ ترديدی نبايد وجود داشته باشد که رژيم جمھوری اسالمی تشکل
تحمل نخواھد علنی کارگری حتا از نوع سنديکا را که توسط خود کارگران بوجود آمده باشد 

، در شرايط سلطۀ اختناق سياسی، تلفيق مناسبی از اشکال مبارزه و فعاليت مخفی واز اينر. کرد
يک ضرورت جدی و اجتناب ناپذير  و زيرزمينی با فعاليت علنی حائز اھميت بسيار زياد و

بر پايه اين ھا  توانند بقاء فعال و ادامه کاری داشته باشند که بنای آن ھائی می تنھا تشکل. است
ای از  ھای توده در تحت حاکميت جمھوری اسالمی، تشکل. اصل خدشه ناپذير استوار شده باشد

توانند و يا ممکن است تحت شرايط سياسی ويژه و توازن قوای معينی با  نوع سنديکا اگر چه می
ھا   آنھزار و يک درد و دشواری شکل بگيرند، اما ھيچ تضمينی برای بقاء فعال و ادامه کاری

ھا در شرايط اختناق و  ھای مناسبی را سازمان داد که فعاليت آن لذا بايد تشکل. وجود ندارد
ھای مخفی کارخانه که در  کميته. ھای سياسی قابل دوام باشد محروميت کارگران از آزادی

، باشند و ھمواره در دسترس کارگران قرار دارند ترين کارگران می برگيرنده پيشروترين و آگاه
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  . باشند ھای کارگری در شرايط کنونی می ترين تشکل از چنين خصوصيتی برخوردارند و مناسب
ترين شکل  ای کارگران در جريان عمل نيز بھترين نحوۀ سازماندھی و مناسب بی ھيچ ُشبھه

تری را  کنند و به کمک آن مبارزات و اعتصابات سازماندھی شده تشکل کارگری را کشف می
اعتصاب اخير کارگران پتروشيمی بندرامام تا ھمين جا، دستاوردھای مھم .  دادسازمان خواھند

استفاده صحيح از اين تجارب و . بھائی برای جنبش کارگری به ھمراه آورده است و گران
کند و راه را برای اعتصابات  دارن را تقويت می دستاوردھا نيروی کارگران در برابر سرمايه

اعتصاب در . اعتصاب در پتروشيمی بندرامام پايان نيافته است. سازد پيروزمند آنان ھموار می
ای  جرقه. ست ھا بسيار قوی زمينه ھای اعتصاب در پتروشيمی. ھا تازه آغاز شده است پتروشيمی

ھا و فراتر از آن به  که از تبريز برخاست و در ماھشھر شعله کشيد، چه بسا به تمام پتروشيمی
  .ت کندکل صنايع نفت و گاز سراي

 
 ٩٠ نيمه دوم مھر – ۶٠٧کار شماره 
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سال از اعتصاب يکپارچه   درست يک

کارگران پتروشيمی تبريز که در روز ھفتم 
 آغاز شد و پس از يازده روز قرين ٨٩اسفند 

اعتصاب پتروشيمی . گذرد پيروزی گرديد می
تبريز که با خواست محوری حذف 

ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد  شرکت
مستقيم با پتروشيمی شکل گرفت، سرفصل 

ارگران پتروشيمی جديدی در مبارزات ک
ھای منطقۀ  گشود و به سرعت به پتروشيمی

در آخرين . اقتصادی ماھشھر تّسری يافت
، نخستين اعتصاب ٨٩روزھای پايانی سال 

کارگران پتروشيمی بندر امام با ھمان 
ھای  خواست اصلِی برچيده شدن شرکت

پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم آغاز 
 نيز ٩٠ سال گرديد که در بيستم فروردين

اعتصاب کارگران پتروشيمی . ادامه يافت
بندر امام، مورد حمايت کارگران ساير 

ھای منطقه اقتصادی ماھشھر قرار  پتروشيمی
گرفت و به فاصله کوتاھی کارگران 

ھای  پتروشيمی اميرکبير، تندگويان، اروند، مارون، غدير، کارون و برخی ديگر از مجتمع
اعتصاب بزرگ و يکپارچه کارگران پتروشيمی، برغم تمام . تندپتروشيمی به اعتصاب پيوس

مديريت شرکت مھلت خواست و وعده داد که به . موانع و تھديدھا، دوھفته به طول انجاميد
مديريت در پی آن بود . اين وعده اما صرفاً برای خريد وقت بود. خواست کارگران رسيدگی کند

پاشاند و کارگران را از ادامه  د آنان را از ھم بهکه کارگران را فرسوده و خسته کند، اتحا
در اين اعتصاب گرچه کارگران امتيازاتی کسب کردند اما خواست اصلی . اعتصاب بازدارد

سوم مھرماه . ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پذيرفته نشد ھا يعنی حذف شرکت آن
رغم تھديد و  اين اعتصاب نيز به. دکارگران پتروشيمی بندرامام، وارد اعتصاب ديگری شدن

رغم اعمال فشار و ترفندھای نفاق افکنانه مديريت به منظور  تطميع برخی از کارگران و به
در اين اعتصاب نيز کارگران امتيازات . جلوگيری از اعتصاب و ادامه آن، دوھفته ادامه يافت

يت بازھم مھلت خواست و ديگری به دست آوردند، اما در مورد خواست اصلی کارگران، مدير
مديريت پتروشيمی بندرامام و حاميان و ھمدستان وی، ! از پذيرش خواست کارگران طفره رفت

چه در حين اعتصاب يا در فواصل آن و چه بعد از اعتصاب ، مکرر مھلت خواسته بودند که 
اين ھائی نيز در  خواست کارگران را از نزديک مورد بررسی و رسيدگی قرار دھند و قول

زمينه به کارگران داده بودند، اما سرانجام به کارگران گفته شد که عملی شدن اين خواست فراتر 
در عين حال چنين وانمود شد ! گيری شود تصميم" کالن"ھاست و بايد در سطح  از حد پتروشيمی

ر که مديريت و مقامات بلند پايۀ دولتی در ماھشھر با معاون وزير نفت در حوزه پتروشيمی د
ھای دروغين  کارگران پتروشيمی که به وعده. تھران سرگرم گفتگو ھستند تا راه حلی پيدا کنند
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برده و ھيچ اعتمادی به آن وعوامل حکومتی نداشتند، در ھمان حال که به اعتصاب  مديريت پی
سان پتروشيمی در عين  بدين. ديدند دادند، اعتصاب ديگری را تدارک می مھرماه خود پايان می

مھلت . کرد گرفت، خود را برای قبوالندن خواست اصلی بر کارفرما آماده می که امتياز میآن
دوماھه بعدی ھم پايان يافت، از طرف مديريت شرکت اما ھيچ اقدامی پيرامون پذيرش خواست 

ھای منطقه اقتصادی  بارديگر زمزمه اعتصاب در تمام پتروشيمی. کارگران صورت نگرفت
. ھای پيمانکاری و افزايش دستمزد بودند رگران پيمانی خواستار حذف شرکتکا. ماھشھر بلند شد

ھا ھشدار دادند چنانچه مديريت به خواست کارگران رسيدگی نکند و دستمزدھا را  وقتی که آن
ھای منطقه دست به اعتصاب و تجمع   دی کارگران در تمام پتروشيمی٢٠افزايش ندھد، روز 

. ھای منطقه دچار وحشت و سراسيمگی شد  تمام پتروشيمیسراسری خواھند زد، مديريت در
ھای منطقه اقتصادی  بار، نه مديريت پتروشيمی بندرامام، بلکه رئيس مجموعۀ پتروشيمی اين

در اين . ماھشھر، ھمراه با رئيس اداره کار ماھشھر با نمايندگان کارگران وارد گفتگو شدند
اھشھر برگزار گرديد، نمايندگان کارگران بار  دی و در اداره کار م١٨اجالس که در تاريخ 
ھای پيمانکاری پافشاری نموده و خواستار افزايش دستمزد و رفع تبعيض  ديگر بر حذف شرکت

ھای پيمانکاری چيزی  گرچه در مورد حذف شرکت. ميان کارگران رسمی و پيمانی شدند
لسه، کسب امتيازات مھم ديگری ی توخالی به کارگران داده نشد، اما نتايج اين ج بيشتراز  وعده

کارفرما پذيرفت مبلغ صدھزار تومان به دستمزد ماھانه کارگرانی که . به سود کارگران بود
سوای اين امتياز مھم، کارگران در . رسد، اضافه کند  ھزار تومان می۶٠٠ تا  دستمزد پايه آنان

ھای صنايع  اده از بيمارستانپرتو اتحاد و ھمبستگی خود توانستند حق بدی آب و ھوا و حق استف
رغم کسب تمام اين امتيازات که در جای خود برای کارگران  به. پتروشيمی را نيز بدست آورند

بسيار مھم بود و مھم است اما خواست اصلی کارگران پيمانی پتروشيمی بی پاسخ ماند و 
اگرچه . رفتندداران زير بار آن ن صاحبان صنايع پتروشيمی يا به تعبير ديگر کل سرمايه

ھای پيمانکاری در صنايع پتروشيمی بسيار فعال ھستند و کارگران پتروشيمی پيشگام  شرکت
باشند، اما دامنه فعاليت و حيطه  ھای پيمانکاری می پيکار طبقاتی کارگران برای برچيدن شرکت

ه و ھای واسط ھاست که اين شرکت سال. شود ھا تنھا به پتروشيمی محدود نمی عمل اين شرکت
کند،  ياد می" ھای پيمانکاری برای تأمين نيروی انسانی شرکت"ھا به عنوان  دالل که دولت از آن

نه فقط در صنايع پتروشيمی، بلکه در تمام صنايع، از جمله در صنعت نفت و گاز، ماشين 
 ای ھا ھيچگونه نرم و ضابطه در اين شرکت. اند ھا و صنايع فعال سازی، ھواپيمائی و ساير بخش

قراردادھای موقت و سفيد امضا وسيعاً . جز خواست و ارادۀ کارفرما، بر شرايط کار حاکم نيست
در حاليکه ساعات . ھيچگونه تضمينی برای تمديد قرارداد و ادامه کاری وجود ندارد. رايج است

کارگران . کنند کار کارگران بيشتر است، دستمزدھای کمتری و البته با تأخير زياد دريافت می
ھای اجتماعی و  گاه حتی از بيمه. اند پيمانی از تمام مزايای کارگران با قرارداد مستقيم محروم

اکنون بخش . اند و فشار کار و استثمار بسيار باالست بھره حقوق اوليه درمانی نيز محروم و بی
ی دھند، کارگران پيمان اعظم کارگران که گاه تا دو سوِم کارگران اين صنايع را تشکيل می

ھا  شوند، اما دريافتی آن ترين شکل ممکن استثمار می اين کارگران در عين آنکه به خشن. ھستند
شرايط کار در مورد اين . گاه حتی دو تا دو و نيم برابر کمتر از کارگران قرارداد مستقيم است

حقوقی و استثمار به حدی است که حتی  گروه عظيم از کارگران به حدی سخت و دشوار و بی
 .اند تشبيه کرده"! برده داری مدرن"ھای رسمی حکومتی نيز آن را به  ر رسانهد
ھای پيمانکاری و خواست برچيده شدن آنھا صرفاً در حد  بنابراين روشن است که، شرکت 

. کنند نيست صنايع پتروشيمی و صاحبان آن که در برابر خواست کارگران پيمانی مقاومت می
ست که  بديھی. گيرد ع اعم از دولتی يا غير دولتی را در برمیاين مسأله کل مؤسسات و صناي

ھای پيمانکاری خواست تمام کارگران پيمانی در سراسر ايران  خواست برچيده شدن شرکت
با اعتراضات و اعتصابات گسترده . اند کارگران پتروشيمی پرچمدار و پيشگام اين مبارزه. است

ھای  تر کارگران برای برچيده شدن شرکت دهکارگران پتروشيمی، زمينه اعتراضات گستر
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صرف نظر از اعتراضات پيشين کارگران . پيمانکاری، بيش از پيش در حال فراھم شدن است
ھای پيمانکاری، اما با  صنايع ماشين سازی از جمله کارگران ايران خودرو برای حذف شرکت

ھا، اعتراضات  حذف اين شرکت برای  پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی و استمرار مبارزۀ آنان
کارگری حول اين خواست، پيوسته در حال گسترش است و به تدريج به تمام صنايع و واحدھای 

غير از پتروشيمی که از لحاظ اقتصادی نقش بسيار مھمی در اقتصاد . يابد صنعتی تعميم می
ی و صنعتی و ترين مرکز اقتصاد کند، در صنعت نفت نيز که کليدی جمھوری اسالمی ايفا می

ھای پيمانکاری  ھا ھزار کارگر تحت پوشش ھمين شرکت ست، ده شريان حياتی جمھوری اسالمی
نارضايتی و روحيه اعتراضی در ميان کارگران . برند ھستند و از تبعيض و بی حقوقی رنج می

ای از  و ھر آينه ممکن است جرقه! تر از کارگران پتروشيمی نيست پيمانی صنعت نفت کم
حريق نفت . ھای پی در پی پتروشيمی، نفت را نيز مشتعل سازد و حريقی بزرگ برپا کند جرقه

سازد  را به سادگی نمی توان خاموش ساخت چرا که تمام اقتصاد جمھوری اسالمی را فلج می
  .وممکن است کل نظام حاکم را در شعله ھای خود خاکستر کند

برعکس تمام تالش خود را به .  غافل نيستداری حاکم نيز البته از اين موضوع دولت سرمايه
ھای آتش مصون نگاه  بندد که با حصارکشی، حريم نفت را از شعله کار بسته است و به کار می

  .دارد
ھای پيمانکاری را   حذف شرکت٨۴دولت جمھوری اسالمی بنا به ھر مالحظاتی اگرچه در سال 

ران پيمانی نيز گرچه در طول اين کارگ. تصويب نمود، اما اين مصوبه ھيچگاه اجرائی نشد
اند، اما خطر  ھا مبارزه نموده و اعتراضاتی را نيزسازمان داده ھا برای حذف اين شرکت سال

اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کارگران پيمانی ھرگز تا بدين حد که بعد از اعتصابات 
می تبريز و اعتصابات بزرگ در پتروشي. کارگران پتروشيمی جدی شده، جدی نبوده است

ھا،  ھای منطقه اقتصادی ماھشھر و استمرار اعتراض ھزاران کارگر اين پتروشيمی پتروشيمی
ھا در سراسر ايران شود و کل  تر در تمام پتروشيمی تواند منشأ اثر اعتصابات گسترده نه فقط می

ترين صنعت  تواند به نزديک تر از آن می اين بخش را به تعطيلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مھم
اين موضوع، اکنون نه فقط يک احتمال، بلکه به . مرتبط با آن يعنی صنعت نفت نيز سرايت کند

بنابراين . خطری که درست بيخ گوش رژيم قرار گرفته است. خطری واقعی تبديل شده است
ھا ھزار کارگر پيمانی نفت به تأسی از کارگران پتروشيمی به اعتصاب روی  پيش از آنکه ده

نسبی کنونی نفت را برھم زنند و اليه خاکستری که روی آتش را پوشانده " آرامش"رند و آو
ھا بايد راه چاره و ترفند ديگری پيدا کنند و راه  داران و دولت آن است کنار بزنند، سرمايه

ھای پيمانکاری و گسترش مبارزات کارگری را  اعتراضات کارگری حول خواست حذف شرکت
  !سد کنند

ست که دولت و ھيأت وزيرانش فسخ قراردادھای منعقد شده ميان   چنين لحظاتیدرست در
 روزه ١۵االجل  ھای پيمانکاری را تصويب و برای آن ضرب ھای اجرائی و شرکت دستگاه

ای که سوم بھمن ماه انتشار يافت، ھمه  برطبق مصوبه ھيأت وزيران و ابالغيه. کند تعيين می
ھای پيمانکاری برای تأمين  اند قراردادھای منعقد شده با شرکت ھای اجرائی مکلف شده دستگاه

فسخ کنند و با کارکنان ) ١۶/١١/٩٠(نيروی انسانی را، ظرف پانزده روز پس از ابالغ مصوبه 
اين مصوبه، به استثناء نھادھا و مؤسساتی که زير نظر . شرکتی، به طور مستقيم قرارداد ببندند

ھا و مؤسسات  خانه ھای اجرائی و کليه وزارت د، ھمه دستگاهشون ای اداره می مستقيم خامنه
ھای دولتی،  دولتی، منجمله وزارت نفت، نيرو، صنعت و معدن، شرکت ملی نفت ايران، شرکت

  .گيرد سازمان گسترش و نوسازی صنايع و امثال آن را در بر می
ھای منطقه  وشيمیبا صدور اين ابالغيه، کارگران پيمانی پتروشيمی، خصوصاً کارگران پتر

اقتصادی ماھشھر که اعتصابات و مبارزاتشان در تصويب و اعالم اين مصوبه مؤثر بود، 
در عمل اما وقتی که . گيری خواست محوری خود گشوده يافتند ای به سود تعقيب و پی دريچه

 جز االجل، بحثی از انعقاد قرارداد مستقيم در ميان نيست، راه ديگری ديدند پس از پايان ضرب
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رغم آنکه در مورد حذف  اکنون علی. ادامه مبارزه و سازماندھی يک اعتصاب جديد نداشتند
گيری شده و دولت ابالغيه رسمی صادر کرده  تصميم" کالن"ھای پيمانکاری در سطح  شرکت

ھای منطقه ماھشھر باز ھم از انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران  بود، اما مديريت پتروشيمی
کاری ھزاران کارگر پتروشيمی و عدم  در توجيه تداوم پيمان. زيد و زير بار آن نرفتامتناع ور

داری مطرح شد که  ھا،اين بار ادعای جديد و عجيب و دروغ شاخ انعقاد قرارداد مستقيم با آن
کليه "به کارگران چنين گفته شد که . خشم و تعجب توأم با انزجار کارگران را برانگيخت

بندند، تمامی  گيرند و با پتروشيمی قرارداد می در پتروشيمی بندر امام کار میپيمانکارانی که 
ھا را مجدداً يا با  کنند و پس از پايان قرارداد ، آن پرسنل خود را از بيرون ھمراه خود وارد می

يعنی کارگران پيمانی (کنند و به ھمين دليل اين کارگران  برند و يا اخراج می خود از شرکت می
  "!شوند مشمول بخشنامه دولت نمی) يمی بندر امامپتروش

شد که برطبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی کارگران  اين دروغ بزرگ در حالی مطرح می
 ٢٠ الی ١٠ھای منطقه ماھشھر، ھمگی از  پيمانی در پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی

ھا به رغم آنکه ممکن است  السال سابقه کار مستمر در پتروشيمی دارند و در طول اين س
اند  پيمانکاران عوض شده باشند، اما کارگران به طور ثابت بر سِر کارھای معين خود باقی مانده

ھا نيز  ھا بابت بيمه و ماليات کسر شده است که ليست اين پرداخت و بطور مستمر از حقوق آن
 نمايندگان کارگران با مسئولين مذاکرات. در سازمان تأمين اجتماعی و ادارۀ دارائی موجود است

در اين مذاکرات تازه مشخص شد . اداری و مديريت برای اجرای ابالغيه دولت به نتيجه نرسيد
ھای پيمانکاری و چه در زمينه انعقاد  که ابھامات بسيار زيادی چه در مورد حذف شرکت

اند  ل به کار بودهھا مشغو قرارداد مستقيم و ادامه کاری کارگرانی که تحت پوشش اين شرکت
کارگران پتروشيمی برای تحقق خواست خود و انعقاد قرارداد مستقيم، راه ديگری . وجود دارد

نداشتند جز آنکه به نيروی اتحاد و اعتصاب سراسری خود روی آورند و اعالم کردند که از 
  .ھای منطقه ماھشھر دست به اعتصاب خواھند زد  بھمن در تمام پتروشيمی٢٣روز 
ھای منطقه اقتصادی ماھشھر  داران از اعتصاب سراسری در پتروشيمی ت دولت و سرمايهوحش

سبب گرديد که مديريت شرکت دو روز قبل از آغاز اعتصاب، با وعده ديگری تحت عنوان 
گرچه از ميزان اين پاداش و چند . به کارگران پيمانی به ميدان آيد" پاداش ساالنه نفت" پرداخت

ن ھنوز اطالعی در دست نيست، اما اين وعدۀ مديريت را سوای جنبۀ وقت و چون عملی شدن آ
کشی و سرگردانی کارگران، چنانچه متحقق گردد، بايد کسب امتياز ديگری به سود کارگران به 

  . بھمن خود را به تعويق اندازند٢٣حساب آورد و ھمين موجب شد که کارگران اعتصاب 
عنای پايان اعتصاب و پايان مبارزه برای حذف قطعی تعويق اعتصاب در پتروشيمی اما به م

ھای  رغم حذف کاغذی شرکت به. ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم نبود و نيست شرکت
داران ھمچنان دستمزدھای بسيار کمتر و ناچيزتری به کارگران  پيمانکاری، در عمل اما سرمايه

گران از مزايای کارگران با قرارداد مستقيم پيمانی ميپردازند و اين گروه بسيار بزرگ کار
گرچه دولت به اجبار و در اثر مبارزات مستمر کارگران به ويژه کارگران . اند محروم

 سوق داده شده ، – ولو تا کنون در روی کاغذ -ھای پيمانکاری  پتروشيمی به سمت حذف شرکت
گران پيمانی را تداوم بخشيده اما با توسل به ترفندھای ديگری، بی حقوقی و تبعيض عليه کار

. است و وضعيت استخدامی و آيندۀ شغلی صدھا ھزار کارگر پيمانی را در ابھام فرو برده است
سخنان وزير نفت،يعنی وزير وزارت خانه ای که صنايع پتروشيمی نيز زيرنظر آن اداره می 

رستم . مدعاستشود، پيرامون نحوه برخورد با کارگران پيمانکاری دليل روشنی بر ھمين 
تمام : "قاسمی وزير نفت جمھوری اسالمی، تنھا چند روز پس از ابالغيۀ ھيأت وزيران گفت

شايان ذکراست که "! شوند نيروی انسانی پيمانکار در صنعت نفت تا پايان سال تعيين تکليف می
 ھزار کارگر زير پوشش ١۶٠ ھزارکارگر رسمی، بيش از ٩٠در صنعت نفت عالوه بر 

 ۵در : وزير نفت رژيم  در مورد اين نيروھا گفت. ی پيمانکاری مشغول به کار ھستندھا شرکت
 ھزار نفر نيروی پيمانکاری به نيروھای صنعت نفت افزوده شده است ٨٠ تا ٧٠ سال گذشته ۴ -
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و چنين اضافه نمود که ! تر به تعيين وضعيت اين نيروھا رسيدگی شود که بايد ھرچه سريع
  "!انسانی صنعت نفت مازاد استبخشی از نيروھای "

وزير نفت با اين سخنان خود در واقع به تمام کارگران پيمانی اعم از کارگران پيمانی در 
نفت،گاز، پتروشيمی ويا کارگران سايرشرکت ھای تابعه وزارت نفت چنين پيام می دھد که يا 

ج وبيکاری و وضعيت بايد به وضعيتی مشابه وضعيت موجود تن دھند و يا بايد در انتظاراخرا
وزير نفت که از رسيدگی به وضعيت ھزاران کارگر پيمانی و تعيين . بارتری باشند فالکت

تکليف با اين نيروھا سخن گفت، در مورد انعقاد قرارداد مستقيم با اين دسته از کارگران ھيچ 
قط شامل حرف مشخص و روشنی نزد اما ھمين قدر روشن ساخت که انعقاد قرارداد مستقيم،نه ف

حال تمام کارگران پيمانی صنعت نفت نخواھد شد بلکه تنھا مشمول کارگرانی که در سکوھای 
نفتی مشغول به کارند و آن ھم نه تمام اين کارگران بلکه فقط بخشی از اين کارگران که حداقل 

رستم قاسمی، در بارۀ وضعيت استخدامی . دارای مدرک تحصيلی فوق ديپلم ھستند، خواھد شد
ھا قابل تبديل از پيمانکاری به قرارداد  وضعيت آن"اير نيروھای صنعت نفت که به زعم وی س

ھائی تشکيل داد و اين نيروھا در آن  در ھر شرکتی بايد تعاونی: گفت" مدت معين نيست
ھای  ھا در شرکت نام برده با اشاره به اينکه دولت طرح تشکيل تعاونی"! ھا عضو شوند تعاونی

ھا به صورت ترک  با اين تعاونی"صنعت نفت را در دست تصويب دارد گفت زير مجموعه 
بنديم و ديگر بکارگيری و ادامه فعاليت نيروی انسانی به صورت پيمانکار  تشريفات قرارداد می

ھای وزير نفت وجود دارد و  سوای ابھامات متعددی که در حرف". در صنعت نفت وجود ندارد
ھای به اصطالح تعاونی را  سد که دولت درنظردارد شرکتر ظاھراً اين طور به نظر می

ھای پيمانکاری را به  ھای پيمانکاری نمايد و يا به عبارت ديگر نام شرکت جايگزين شرکت
ھای تعاونی تغيير دھد، اما اين نکته از ھم اکنون روشن است که بحثی از انعقاد قرارداد  شرکت

ول به کار در اين صنعت نيست و ھنوز موانع بسيار مستقيم وزارت نفت با کارگران پيمانی مشغ
ای و پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با  ھای  واسطه زيادی برای برچيده شدن واقعی شرکت

ھای اصلی، بر سِر راه کارگران نفت ، کارگران پتروشيمی،کارگران شرکت ملی گاز،  شرکت
ی و کارگران ديگر شرکت ھای تابعه کارگران شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده ھای نفت

  .وزارت نفت موجود است
وزير نفت در ادامه سخنان خود در مراسم توديع و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت 

و از جمله " ھا و ساختارھا در صنعت نفت سازمان" نفت، ھمچنين از واگذاری بخشی از
 ٢۵ تا ٢٠شرکت ملی پااليش و پخش، حداقل وی گفت در .  پااليشگاه نفت خبر داد٧واگذاری 

در پتروشيمی که بيشتر . ھزار نفر از کارکنان اين شرکت به بخش خصوصی واگذار خواھد شد
 ھزار نفر از نيروھای اين شرکت نيز به بخش ١۵ھای آن واگذار شده، تا چند ماه آينده  بخش

  .خصوصی واگذار می شود
ان دھنده سلب مسئوليت دولت در قبال کارگران و از اين بخش از سخنان وزير نفت رژيم، نش

 و نفت است و علی رغم سروصدای زيادی که پيرامون صدور  جمله کارگران پيمانی پتروشيمی
ابالغيه حذف شرکت ھای پيمانکاری و تبديل وضعيت کارگران پيمانی راه انداخته اند اما از 

کريم سلحشور معاون منابع انسانی ! ی نيستتبديل قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم ھيچ خبر
وابسته به اداره کل ) شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی" (شانا"وزيرنفت، در گفتگو با خبرنگار 

روابط عمومی وزارت نفت، پيرامون شرايط تبديل قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم برای 
داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم، کار "گويد  کارگران شاغل در زير مجموعه اين وزارت خانه می

ھای تخصصی و داشتن حداقل يک سال سابقه کار، از شرايط عقد قرارداد  کردن در فعاليت
  "مستقيم با نيروھای پيمانکاری است

داران برای  گر تالش دولت و سرمايه روشن است که با اين قيد و بندھا و شرط و شروط که بيان
يان کارگران است، عقد قرارداد مستقيم، چنانچه به طور واقعی از ايجاد نفاق و چند دستگی در م

حرف به عمل درآيد، تنھا شامل بخش بسيار محدودی از کارگران خواھد شد، آنھم با اين قيد و 
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شرط اضافی که به اين دسته از کارگران، در سال اول ھمان دستمزدھای پيشين پرداخت خواھد 
  !شد

 که دولت، گرچه تحت تأثيرمبارزات مستمرکارگران پتروشيمی بدين ترتيب کامالً مشخص است
ھای پيمانکاری برچيده شود، امااين موضوع ازحّدحرف و صدوريک  پذيرفته است شرکت

پيکار طبقاتی يک ساله کارگران پتروشيمی برای . ابالغيه کاغذِی پرابھام فراترنرفته است
 و دستاوردھای مھم و غير قابل انکار آن، رغم امتيازات ھای پيمانکاری، به برچيده شدن شرکت

کارگران پتروشيمی که پيشتاز اين مبارزه بوده و در . ھنوز اما به فرجام قطعی نرسيده است
ھای فراوانی اندوخته و  جريان اعتصابات و اعتراضات يک سالۀ خود تجارب و درس

ھای   شدن قطعی شرکتھا و تجارب برای برچيده شک با استفاده از اين درس اند، بی آموخته
پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با تمام کارگران پيمانکاری، مستقل از نوع کار و تخصص و 

  .مدرک تحصيلی، به مبارزات خود ادامه خواھند داد
 اما وضعيت کارگران پتروشيمی و ازجمله کارگران پتروشيمی منطقه ٩٠در پايان اسفند سال 

جه با اسفند سال گذشته و آغاز نخستين اعتصاب کارگران قابل قياس اقتصادی ماھشھر، به ھيچو
ھا و استفاده از  کارگران پتروشيمی عالوه بر کسب امتيازات مھمی در زمينه دريافتی. نيست

تر  اند صفوف خود را متشکل ھای صنايع پتروشيمی، توانسته امکانات درمانی و بيمارستان
د که در اين يک سال، آگاھی سياسی در صفوف کارگران تواند انکار کن ھيچ کس نمی. سازند

پتروشيمی رشد و ارتقا يافته و کارگران نسبت به دولت و ماھيت آن شناخت بيشتری کسب 
داند که مدير عامل و پيمانکار و فرماندار  در پتروشيمی اکنون ھر کارگری اين را می. اند نموده

. ار ھم و در مقابل طبقه کارگر قرار دارندو امثال آن سر و ته يک کرباسند، ھمگی در کن
ھای توخالی  اند که به ھيچ عنوان نبايد به وعده کارگران پتروشيمی به تجربه دريافته

داران و مديران اعتماد کنند، بلکه فقط بايد روی نيروی خود و اتحاد کارگران حساب  سرمايه
ھائی نيز در اين  ند که بدون تشکل، که گاما تر کارگران پتروشيمی دريافته ھا مھم از ھمه اين. کنند

کارگران . ھا به نتايج مطلوب نخواھد رسيد اند، مبارزات و اعتصابات آن زمينه برداشته
اند که برای سازماندھی و ھدايت مبارزات و اعتصابات خود، بايد  پتروشيمی به تجربه دريافته

ھای سياسی،  ب و محروميت از آزادیھای مناسبی ايجاد کنند که در شرايط خفقان و سرکو تشکل
کارگران در عمل به اين موضوع . بتوانند اين وظيفه را انجام دھند و ادامه کاری داشته باشند

ھا و  اند که بايد رفقای کارگر آگاه خود و کارگران پيشرو را از چشم جاسوسان، نفوذی برده پی
 پتروشيمی به آنان آموخته است که يک سال پيکار طبقاتی کارگران. پليس رژيم محفوظ بدارند

ھای مخفی کارخانه را ايجاد کنند و مبارزات علنی خود رانيز، از  ھا و کميته ھا، ھسته بايد تشکل
ھا  پتروشيمی به اھميت ايجاد اين کميته. ھای مخفی سازماندھی و ھدايت کنند طريق ھمين کميته

کارگران . ھا واقف است پيوند ميان آندر واحدھای مختلف و نيز موضوع بسيار مھم ارتباط و 
پتروشيمی با سازماندھی اعتصابات و مبارزات سراسری قادرند مبارزه يک ساله برای برچيده 

فراموش نکنيم که نقش و اھميت . ھای پيمانکاری را به سرانجام قطعی برسانند شدن شرکت
ھا پيروزی تمام  يروزی آنپيکارطبقاتی کارگران پتروشيمی در اين مبارزه، منحصر به فرد و پ

  !کارگران و پيروزی طبقه کارگر است
  ٩٠ نيمه دوم اسفند – ۶١٧کار شماره 
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ھای  چند ماه پس از سکوت نسبی در مورد شرکت
پيمانکاری و مصوبه ھيئت وزيران پيرامون 
تبديل وضعيت کارگران پيمانی به کارگران 

بحث ديگر به  قرارداد مستقيم، اين موضوع بار
. روز کارگران و جنبش کارگری تبديل شده است

ھايی  ھشت ماه پس از ابالغ مصوبه دولت و وعده
که به کارگران پتروشيمی و عموم کارگران 

ھای داللی و پيمانکاری و تبديل نيروھای قرارداد پيمانکاری به  پيمانکار برای حذف شرکت
کی از آن است که خواست اصلی صدھا قرارداد مستقيم داده شد، تمامی گزارشات و شواھد حا

ھای پيمانکاری و  ھزار کارگر پيمانی ازجمله کارگران پتروشيمی مبنی بر حذف قطعی شرکت
انعقاد قراردادھای مستقيم و رسمی، مستقل از سابقه کار، نوع کار، تخصص و مدرک تحصيلی، 

ارگری برای حذف متحقق نشده است و لذا ضرورت تشديد مبارزه و سازماندھی اعتصابات ک
نام نھاده " ھای تأمين نيروی انسانی شرکت"ھای پيمانکاری را که دولت بر آن  قطعی شرکت

ھای انتشار  گزارش. است، به يکی از مسائل مبرم کارگران و جنبش کارگری تبديل ساخته است
که طبقه گذارند  يافته پيرامون مصوبه دولت و نحوه يا حدود اجرای آن، بر اين واقعيت صحه می

دار حاکم و دولت آن که تحت شرايط معينی در برابر اعتصابات و مبارزات رو به  سرمايه
ھائی برای تبديل وضعيت کارگران پيمانی به  نشينی تن سپرد و وعده گسترش کارگران به عقب

ھای پيمانکاری ھيچ گام مؤثری برنداشت و  کارگران داد، اما نسبت به حذف قطعی شرکت
چنان  صنايع ھم ساير ھا، صنعت نفت و گاز و پتروشيمی  ھزار کارگر پيمانی درخواست صدھا

کماکان به کار و فعاليت و استثمار  ھای داللی و پيمانکاری نيز پاسخ مانده است و شرکت بی
 .دھند خشن کارگران ادامه می

از موانع  در گزارش خود، ٩١ مھر ٢٧در اين مورد حتا خبرگزاری دولتی ايلنا نيز در تاريخ 
جديدی که در زمينه تبديل قراردادھای پيمانکاری به قرارداد مستقيم برای کارگران پتروشيمی 

ايلنا پيرامون مصوبه . در اين مورد خبر داد" تخلف وزارت نفت"تبريز ايجاد شده است و نيز از 
 / ٢٣اريخ  نويسد؛ در ت دولت و اقدام وزارت نفت در مورد کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز می

 وزارت نفت دستورالعملی برای مديريت پتروشيمی تبريز ارسال نموده است که بر ٩٠/ ١٢
 سال سابقه کار در صنعت ١٠طبق آن، تنھا برای کارکنانی که عالوه بر مدرک تحصيلی ديپلم، 

نفت داشته و يا کسانی که عالوه بر يک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصيلی  کاردانی داشته 
 انرئيس انجمن صنفی کارگر"ايلنا ھمچنين از قول . شود باشند، قرارداد مستقيم صادر می

چنينی مصوبه مذکور باشد،  اگر قرار به اجرای اين"نويسد  می" پيمانکاری پتروشيمی تبريز
  "!شوند  درصد از افراد شاغل در پتروشيمی تبريز شامل اين طرح نمی٧٠نزديک به 

ھا برای  پتروشيمی تبريز که پيشتاز اعتصابات کارگری در پتروشيمیموضوع فقط به کارگران 
ھای انتشار يافته  خبرھا و گزارش. اند، خالصه نمی شود ھای پيمانکاری بوده حذف شرکت

ھای منطقه  و ساير پتروشيمی پيرامون مصوبه دولت و نحوۀ  اجرای آن در پتروشيمی بندر امام 
ست که روند تبديل وضعيت کارگران پيمانکاری در اين اقتصادی ماھشھر نيز حاکی از آن ا
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ھا نيز نه فقط بسيار کند است و در عمل با موانع جدی روبرو گشته و تقريباً به حالت  پتروشيمی
ھا در بين آن دسته از  توقف درآمده است، بلکه کماکان اعمال نظر پيمانکاران، نقش و حضور آن

شود، به اشکال   درصد کل شاغلين را شامل می٣٠کثر کارگران تبديل وضعيت شده نيز که حدا
ھا نيز در نوعی ھماھنگی با  و انحاء مختلفی ادامه دارد و بدتر از اين، مديريت پتروشيمی

پيمانکاران، کارگران را بيش از پيش تحت فشار گذاشته و نوعی از انتقام جوئی، تضييع عامدانه 
رغم تمام وعده و وعيدھائی  علی. اند يز به اجرا گذاشتهو آگاھانه حقوق اين دسته از کارگران را ن

ويژه در  ھای منطقه ماھشھر ھنگام اعتصاب کارگران در فروردين و به که مديريت پتروشيمی
 به کارگران اعتصاب کننده داد، اما درصد ناچيز پرسنل تعيين وضعيت شده، ٩٠مھرماه سال 

مديريت پتروشيمی ظاھراً اين . شيمی استفاده کنندحتا مجاز نيستند از امکانات پرسنل پترو ھنوز
ست که از  امر را موکول به اتمام روند تبديل وضعيت ھمه کارگران نموده است و اين در حالی

طور  سو، اين روند به کلی متوقف شده و عمالً ھيچ تبديل وضعيتی به اواسط شھريور ماه به اين
اتحاديه " از سوی ٩١ / ٧ / ٢۴گزارشی که در برطبق . رسمی به مرحلۀ اجرا در نيامده است

انتشار يافت، نيروھای تبديل وضعيت شده، به اجبار از دو نوع کارت " آزاد کارگران ايران
ساعت ورود و خروج که يکی متعلق به پيمانکار و ديگری متعلق به پتروشيمی است بايد استفاده 

 ورود و خروج کارگران قرارداد مستقيم تر اينکه، ساعتی که توسط پيمانکار برای کنند و مھم
حضور و يا اعمال نظر پيمانکار به اين حدود . شود، مالک احتساب حقوق کارگران است زده می

ھا در  شود، بلکه تمام گزارش کار پرسنل تبديل وضعيت شده و نظارت بر اعمال آن خالصه نمی
کارگران قرارداد مستقيم نيز از شود و سرپرست  حين توليد نيز به وسيله پيمانکار انجام می

ھا، ھرگونه مرخصی اين کارگران نيز کماکان با نظر  مضاف بر اين! عوامل پيمانکار است
ھا نيز از تسويه حساب سنوات کارگران تبديل  مديريت پتروشيمی. شود پيمانکار انجام می

بر . وبرو ساخته استبست ر وضعيت شده با پيمانکار ممانعت به عمل آورده و عمالً آن را با بن
طبق ھمين گزارش، در سايت نفت که وضعيت پرسنل پيمانکار و تبديل وضعيت شدگان را نشان 

دھد، ھر کارگر تبديل وضعيت شده که ُکد ملی خود را جھت اطالع از وضعيت خود در آن  می
رگران وارد کرده است، نام خود را نه در ليست کارگران تبديل وضعيت شده، بلکه در ليست کا

تمام اين موارد نشان دھنده حضور و نفوذ پيمانکار، خلف . پيمانکار مشاھده نموده است
. کجی آشکار به خواست کارگران است ھای منطقه ماھشھر و دھن ھای مديريت پتروشيمی وعده

ھا در ھمين فاصله به اصطالح شروع اجرای مصوبه  افزون بر موارد فوق، مديريت پتروشيمی
 تير تا کنون، فرصت را برای تضييع بيش از پيش حقوق کارگران مغتنم شمرده و دولت از اول

برای نمونه، در . رسد جوئی نيز به مشام می حتا دست به اقداماتی زده است که از آن بوی انتقام
اغلب . کنيم کاری کارگران اشاره می ھای استفاده نشده و اضافه جا به دو مورد، يعنی مرخصی اين

از . اند ای داشته ھا پيش مرخصی استفاده نشده و ذخيره بديل وضعيت شده از سالکارگران ت
ھای دخيره شده خود استفده نکنند، به  طرف مديريت به اين کارگران اعالم شد اگر از مرخصی

ھای  رو کارگران نيز از مرخصی از اين.  روز آن، بقيه ايام مرخصی ابطال خواھد شد٩استنثاء 
ھا متوجه شدند مبلغ زيادی از دستمزد  ستفاده کردند اما ھنگام دريافت حقوقذخيره شده خود ا

وقتی کارگران نسبت به اين موضوع اعتراض کردند، پاسخ مديريت به . ھا کسر شده است آن
ھايتان نيز از اول سال نزد  کارگران  اين بود که شما از اول سال با ما قرارداد داريد و مرخصی

مورد ديگر باال کشيدن اضافه . ايد ای نداشته آيد و ھيچ مرخصی ذخيره یپتروشيمی به حساب م
ھای منطقه ماھشھر، ھر  ھای پيمانکاری در پتروشيمی کارگران شرکت. کاری کارگران است

با شروع به کار اين کارگران به صورت قرارداد . کردند کاری می  ساعت اضافه١٢٠ماھه 
آغاز شد، مديريت پتروشيمی خواستار ادامه ھمين روال مستقيم که از اول تير ماه سال جاری 

 ساعت ۶٠ ساعت، تنھا ١٢٠اما در پايان تير ماه، کارگران متوجه شدند به جای . کار شد
پس از اعتراض کارگران، مديريت اعالم . ھا محاسبه شده است کاری در فيش حقوقی آن اضافه

مرداد ماه نيز کارگران . را جبران خواھند کردزمينه اشتباھی رخ داده و ماه بعد آن  کرد، در اين
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 ٣٠کار کردند ولی ھنگام دريافت دستمزدھا متوجه شدند تنھا   ساعت اضافه١٢٠به ھمين روال 
اين موضوع اعتراض شديدتر . ھا محاسبه شده است کاری در فيش حقوقی آن ساعت اضافه

می در رابطه با کارگران قرارداد اما مديريت اعالم کرد قانون پتروشي. کارگران را درپی داشت
کاری کارگران   ساعت اضافه٩٠کاری در ماه است و بدين ترتيب   ساعت اضافه٣٠مستقيم فقط 

کاری، دريافتی ماھانه   ساعت اضافه٣٠را روز روشن باال کشيدند و در عين حال با تعيين 
  .کارگران را نيز کاھش دادند

داران و دالالن و دولت  ھنده اين واقعيت است که سرمايهتمامی اين اقدامات و رويدادھا، نشان د
آنھا اگر چه تحت شرايط معينی با صدور يک ابالغيه در برابر مبارزات کارگران پتروشيمی و 

ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم، تن به عقب نشينی  ھا برای حذف شرکت خواست آن
نکه نمايانگر پذيرش خواست کارگران باشد، تالشی ای بيش از آ دادند، اما صدور چنين ابالغيه

ھای اعتراض در پتروشيمی و  به منظور مقابله با گسترش اعتصابات و خاموش ساختن شعله
مصوبه ھيئت وزيران ! جلوگيری از تّسری آن به ساير صنايع به ويژه نفت و گاز بوده است

د مستقيم زمانی برای اجرا ابالغ پيرامون تبديل وضعيت نيروھای پيمانکاری و انعقاد قراردا
ھای پيمانکاری و انعقاد  گرديد که مبارزات و اعتصابات کارگران پتروشيمی برای حذف شرکت

گيری بود و روحيه اعتراضی کارگران  قرارداد مستقيم به نحو آشکاری در حال گسترش و اوج
حال بستر مناسبی برای اين مبارزات و اعتصابات در عين . نيز دم به دم در حال افزايش بود

شد که کارگران پتروشيمی بندر امام نيز  يابی کارگران محسوب می رشد و ارتقاء آگاھی و تشکل
اعتصاب يکپارچه و شکوھمند يازده روزه . ھای اوليه و مھمی نيز در اين زمينه برداشتند گام

 کارگران رسمی و  که از حمايت فعاالنه تمام٨٩کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز در اسفند 
قرارداد مستقيم اين واحد نيز برخوردار گرديد، ھمچنين اعتراضات مکرر کارگران 

ويژه دو اعتصاب بزرگ کارگران پيمانی در فروردين و مھر  ھای منطقه ماھشھر به پتروشيمی
آنگونه که از جرقه .  که ھر يک دو ھفته به درازا کشيد، ھشدار جدی به نظام حاکم بود٩٠سال 

ور شد،  ھای منطقه ماھشھر شعله تروشيمی تبريز، پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمیپ
توانست نه فقط سرمنشأ  ھا نيز می ھای اعتصاب و اعتراض کارگران اين پتروشيمی شعله

ھا در سراسر کشور شود و کل اين صنعت را به تعطيلی  اعتصابات گسترده در تمام پتروشيمی
ترين صنعت  توانست به نزديک ھای سوزنده می تر از آن، اين شعله  آن و مھمبکشاند، بلکه قبل از

 ھزار ١۶٠. مرتبط با پتروشيمی يعنی صنعت نفت و گاز نيز سرايت و حريقی بزرگ برپا کند
کارگر پيمانی در صنعت نفت، باروت آماده اشتعالی بود که در يک قدمی حريق قرار داشت و 

نفت . کند چ حريقی مانند حريق نفت ھستی نظام را تھديد نمیداند که ھي ھر کس اين را می
ست و جائی بوده است که رژيم با ھزار و يک وسيله و به ھر قيمت سعی کرده است در آن  جائی

را که صد البته به آتشی در زير خاکستر شبيه است، حفظ " آرامش"برقرار باشد و اين " آرامش"
 نکاتی را پيرامون تعيين ٩٠ بود که دولت در چھارم دی ماه ھا بر بستر اين شرايط و زمينه. کند

کنند و برای تبديل وضعيت  ھای پيمانکاری کار می تکليف با نيروھائی که تحت پوشش شرکت
ھا به تصويب رساند و اين مصوبه را نيز با شتاب و سراسيمگی مشھودی در اول بھمن ھمان  آن

 روزه نيز برای اجرای آن ١۵االجل   و يک ضرببرای اجرا ابالغ کرد ) ٩٠  /١١ / ١(سال 
  .تعيين نمود

 ۶نظر از ابھامات متعددی که در مصوبه دولت وجود داشت، اما اين طرح که مشتمل بر  صرف
برخی نمايندگان .  تبصره بود، به يکی از مناقشات پرجنجال مجلس و دولت تبديل گرديد۴بند و 

ه آن، خواستار اصالح مصوبه دولت و يا لغو آن ھای مجلس ضمن طرح ايراداتی ب و کميسيون
ھای معاونت توسعه مديريت و سرمايه  معاون حقوقی امور مجلس و استان(عبدالعلی تاجی . شدند

ھيئت تطبيق مصوبات "در گفتگو با خبرگزاری فارس در اين مورد گفت ) انسانی رئيس جمھور
 است که سه ايراد آن جزئی بود که دولت و قوانين مجلس، ھفت ايراد به مصوبه دولت گرفته

وی ھمچنين گفت که ". ست که اين ايرادھا وارد نيست اصالح شده و چھار مورد ديگر محتوائی
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رغم اين اختالفات، ابالغيه دولت برای  به". در اين مورد پاسخ مفصلی به مجلس داده شده است"
عالوه بر رد .  مورد ادامه يافتاجرای آن در اول بھمن صادر شد، اما اختالف و مناقشه در اين

 خرداد ٣١، رئيس مجلس نيز در نامه مورخ ٩١در ارديبھشت " ھيئت تطبيق"مصوبه توسط 
 به احمدی نژاد، با طرح چندين ايراد، آن را مغاير قانون خواند و باالخره کميسيون برنامه و ٩١

با برنامه پنجم توسعه  مصوبه دولت را به علت مغايرت آن ٩١ مرداد ٢۴بودجه مجلس نيز در 
هللا فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه  لطف. و نيز برخورداری از بار مالی رد کرد

ھای عمومی انتشار يافت،  انسانی رئيس جمھور، موضوع لغو اين مصوبه را که در رسانه
نداشته داد که در مورد مصوبه نگرانی  نادرست و غلط خواند و به نيروھای شرکتی اطمينان می

در حاليکه دولت و . ھا مکلف به اجرای آن ھستند کرد که ھمه دستگاه باشند و چنين ادعا می
مسئولين  دولتی اصرار داشتند مصوبه دولت لغو نشده است و بايد اجرا شود، برخی از 

مناقشه ادامه داشت و . کردند ھای مجلس و رئيس آن از لغو آن صحبت می نمايندگان و کميسيون
  .شد  پای ديوان عدالت اداری نيز به ميان کشيده میکم کم

شد، اين بود که اجرای آن حجم دولت را  يکی از ايراداتی که عليه مصوبه دولت مطرح می
دھد و اين مغاير برنامه پنجم است که بر طبق آن استخدام نيروی جديد ممنوع شده  افزايش می

دولت را نيز مد " کوچک سازی"ھا که  ھا و خصوصی سازی ھمچنين با ضوابط واگذاری. است
ھای پيمانکاری و دالالن  البته غير از مجلس، شرکت. کرد نظر داشته است، مغايرت پيدا می

زنند، با اجرای اين مصوبه مخالفت  بزرگی که از کار پيمانکاری سودھای ھنگفتی به جيب می
توانست برمبنای  ی میشرکت کارفرما و يا ھر مصوبه ای که دارای ابھام بود و.کردند می

ھا و ابھاماتی که در مورد نحوۀ اجرا،  ناروشنی. آن برخورد و يا به آن عمل کند با تشخيص خود
شوند، نکات ناروشن ديگری که در مورد  محدوده نيروھا و شاغلينی که شامل اين طرح می

ر باره مشاغل حجمی و تخصصی و امثال آن وجود داشت، با نکات و مسائلی که وزير نفت د
ھای پيمانکاری عنوان کرد ونيز با ارائه توضيحات ديگری از  ھا به جای شرکت ايجاد تعاونی

سوی مسئولين دولتی پيرامون سابقه کار، تحصيالت و تخصص نيروھای پيمانی، نه فقط 
ھا و ابھامات طرح دولت  شد و نشد، بلکه اين اظھارات و توضيحات، بر ناروشنی برطرف نمی

  .افزود می
ھا و مناقشات درونی نھادھای  ابھام و ناروشن، بر متن موجی از مخالفت ای پر مصوبه

ھای  تواند در اجرا به خواست کارگران برای حذف شرکت حکومتی، روشن بود که نمی
مصوبه دولت تا آنجا که به اجرا در آمده است و . پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پاسخ گويد

ھای منطقه اقتصادی ماھشھر مشاھده کرديم، نه  روشيمیتوشيمی تبريز و پھمانطور که در پتر
فقط خواست کارگران اين واحدھا که در اعتصابات و اعتراضات مکرر خود خواستار حذف 

اند را  ھای پيمانکاری و برخورداری از حقوق و مزايای  پرسنل غير پيمانکاری شده شرکت
نعقاد قرارداد مستقيم با تمام کارگران پيمانکاری اين برآورده نساخته است و نه فقط موضوع ا

واحدھا عملی نشده است، بلکه اجرای اين مصوبه، با تشديد فشار بيشتر بر کارگران تبديل 
  .وضعيت شده و تعرضات جديدی به حقوق و مزايای اين کارگران نيز ھمراه بوده است

ھای  اند که تقريباً تمام وعده له شدهھا اکنون بيش از پيش متوجه اين مسأ کارگران پتروشيمی
ھای پيمانکاری و انعقاد قرارداد  ھا و کارفرمايان مبنی بر حذف شرکت مديريت پتروشيمی

اين واقعيت بر ھيچ کارگر آگاھی پوشيده نيست، زمانی که پای منافع و . مستقيم پوچ بوده است
ھا و  يمانکاران و ھمه انواع انگلمطالبات کارگران در ميان باشد، دولت، مجلس، کارفرمايان، پ

رغم ھمه و ھرگونه اختالف و  زنند، به ھائی که ثمرۀ کار کارگران را به جيب می طفيلی
  .ھا در مقابل کارگران قرار می گيرند ای که با ھم داشته باشند، اما در عمل ھمۀ آن مناقشه

ولتی در اين مورد، ھای پيمانکاری و عملکرد نھادھای د خواست کارگران برای حذف شرکت
ويژه کارگران پيمانکاری برای حذف  قعيت را نشان داد که کارگران، بهبار ديگر اين وا

ھای پيمانکاری، برای انعقاد قرارداد مستقيم و برای تحقق مطالبات خود راه ديگری  شرکت
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. ندندارند جز آنکه مبارزات خويش را تشديد کنند و اعتصابات بزرگ و مؤثری را سازمان دھ
ھا از نحوه برخورد دولت با  شواھد موجود حاکی از آن است که کارگران پيمانی پتروشيمی

نارضايتی شديد . اند ھا، به شدت و به حق ناراضی، خشمگين و برافروخته شده خواست آن
ھای منطقه  کارگران، البته تنھا به ھزاران کارگر پتروشيمی تبريز و کارگران پتروشيمی

 ١۶٠. شود ھا در سراسر کشور محدود نمی ھا ھزار کارگران پتروشيمی ا به دهماھشھر و يا حت
ھای  ھزار کارگر پيمانی در صنعت نفت که منتظر اجرای مصوبه دولت و حذف شرکت

اند، به صف کارگران پتروشيمی  پيمانکاری بودند و اکنون نتايج عملی آن را به چشم ديده
کارگران پيمانی . ھا نيز شنيده می شود ضايتی در ميان آنھای اعتراض و نار اند و زمزمه پيوسته

ھای  اند و مديريت شرکت صنعت نفت نيز خواستار تبديل وضعيت خود و قرارداد مستقيم شده
. تحت پوشش وزارت نفت نيز تحت فشار کارگران و پرسنل پيمانی صنعت نفت قرار دارند

گروه،  ارت نفت، از تشکيل سيزده کارنازيال عاکفيان مديرکل تحول اداری و کارآفرينی وز
ھای زير پوشش وزارت  برای بررسی مسائل مطرح شده از سوی مسئوالن و کارکنان شرکت

وی ضمن اعالم خبر سفرھای معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت به . نفت خبر داد
ا مسئوالن و مناطق اھواز و عسلويه، چنين خاطرنشان ساخت که در ھر شرکت، جلساتی ب

شود که در جلسه با کارکنان،  ھا انجام می ھای آن ھا و خانواده مديران ميانی و کارکنان شرکت
کريم سلحشور معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت و ھمه مديران کل اين معاونت 

ی و عاکفيان ھمچنين گفت، مرکز اطالع رسانی معاونت توسعه انسان. کنند در آن شرکت می
ھا، نياز کارکنان و مسئوالن صنعت نفت را در ھمه  مديريت وزارت نفت، ھمه درخواست

مدير کل تحول اداری و کارآفرينی وزارت نفت چنين اضافه کرد که . کند مناطق کشور رصد می
دھند و در ھر سفر حدود  ھای خود را ارائه می کارکنان به دو صورت کتبی و شفاھی درخواست

ھا رسيدگی  گيرد که بعد از بازگشت به تھران به آن در اختيار ھمکاران قرار می ھزار نامه ٢
ھائی در بارۀ  شود و به گفته وی بيشترين درخواست ارائه شده در اين سفرھا، پرسش می

مزايای  ساير ، تعيين تکليف در زمينه حقوق وچگونگی تبديل وضعيت نيروھا به قرارداد مستقيم
  !ه استنيروھای قراردادی بود

نظر کنيم، اصل ماجرا اين است که اوضاع در  ھا صرف چنانچه از حشو و زوائد اين صحبت
ھا ھزار کارگر پيمانی در صنعت نفت خواستار حذف  ده. صنعت نفت ناآرام وملتھب است

ھا ھزار کارگر قراردادی خواستار پرداخت  ده. ھای پيمانی و انعقاد قرارداد مستقيم ھستند شرکت
زمينه اعتراض در صنعت نفت به حدی افزايش يافته است . وق و مزايای خود ھستندفوری حق

گيری از آن وزارت نفت اقدام به تشکيل سيزده کارگروه نموده و مجبور به اعزام  که برای پيش
ھمه روشن است  با اين. ھا شده است مسئولين و تشکيل جلسه با کارکنان اين صنعت و خانواده آن

. شوند ھای توخالی از ميان برداشته نمی يمانکاری با تشکيل جلسه و وعدهھای پ که شرکت
ھای  کارگران و کارکنان پيمانی صنعت نفت نيز تنھا با مبارزه و اعتصاب و خواباندن چرخ

 مستقيم و برخورداری از حقوق و مزايای دقرداتوانند به خواست انعقاد  توليد است که می
  . دست يابندکارکنان غيرپيمانی کارگران و

ھا دوباره بايد اعتصابات جديدی را سازمان  کارگران پتروشيمی. ھيچ راه ديگری وجود ندارد
 پتروشيمیآوری به اعتصاب بايد از رفقای خود در  کارگران صنعت نفت نيز با روی. دھند

ھا ملحق شوند و با اعتصاب و اتحاد، پذيرش مطالبات خود را بر کارفرما  حمايت و به آن
ور  ھای منطقه ماھشھر را شعله  تبريز، پتروشيمیپتروشيمیھای  بعد از آنکه جرقه. قبوالنند به

ھا به نفت و حريق آن باقی  رسد که چيزی به تّسری اين شعله ساخت، اکنون چنين به نظر می
  .نمانده است

   
 ١٣٩١ نيمه اول آبان – ۶٣٢کار شماره 
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