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صد سال مبارزهی کارگران نفت
برای عدالت اجتماعی  -اقتصادی

محمد صفوی
به یاد پدرم بهروز صفوی ،کارگر نفت که نزدیک به چهار دهه
در صنعت نفت در پالایشگاه آبادان رنج برد و زحمت کشید.

کارگران صنعت نفت ،اثر هوشنگ پزشکنیا9431 ،

9عنوان ،برگرفته از یکی از آثار ایران درودی بهنام «تابلوی نفت» ( )9431است.
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دربارهی نویسنده
محمد صفوی متولد آبادان است .او در سال  4531به صف کارگران پروژهای پیوست
و در بخش ساختمانی و خانهسازی پتروشیمی ایران و ژاپن در شهرک جراحی (بعثت)
مشغول بهکار شد .او عضو فعال «سندیکای مستقل کارگران پروژه ای – فصلی آبادان
و حومه » ( )4531-4531بود و در زمان جنگ دربخش ساختمانی نیروگاه برق اصفهان
مشغول به کار شد.
بعدد از مهداجرب بده کدانادا نیز از سددال  4531بهعنوان کارگر نانپزی در شددرکت
کارگران در کمیتههای بهداشددت و ایمنی و عضددو ایحادیهی کارگران مواد غذایی
( )UFCW-1518و ایحادیهی کارگران ماشینسازی ( )CAWفعالیت های سندیکایی
انجام داد.

از وی یاکنون مقالاب متعددی به فارسدی و انگلیسدی دربارهی مسایل جنبش کارگری
منتشر شده است.

تاریخ صدساله ی جنبش کارگری ایران سرشار از تلاش ،همبستگی و مقاومت در برابر سرکوب،
ناکامی ،افول موقتی خیزشها ،و نیز دوباره بر پای خود برخاستتتن استتت .یکی از خیزهای بلند جنبش
کارگری طی یک ستتدهی گذشتتته اعتبتتابهای گستتتردهی کارگران و کارمندان صتتنعت نفت در
هفتههای منتهی به انقلاب  9431استتت .اعتبتتابهایی که به پایان دادن حکومت شتتاه در ایران کمک
کرد و در پی آن کارکنان نفت ،شتتتوراهای خود را برگرفته از ایدهی «ادارهی دموکراتیک شتتتورایی»
تشتتکی دادند که البته عمری کوتاه داشتتتند و به تل ی فرو نشتتستتتند .طی ستته دهه گذشتتته نیز گرچه
تلاشهای ارزنده و پراکنده ی مطالباتی کارگری در فضتایی متبتلو و امنیتی در ستراسر کشور وجود
داشته است ،اما پرسشهای مهمی که برای برخی از پژوهشگران حوزهی کار و فعالان کارگری وجود
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( )Canada Breadمشددغول بده کار شددد و به مدب  43سددال بهعنوان نمایندهی
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دارد این که چرا با گذشتت یک ستده مبارزه ،کارگران اکنون توان امعمال دستتتهجمعی قدرت خود را
ندارند؟ چگونه استت که آنها نمیتوانند بهعنوان یک جنبش اجتماعی مستتق و ستراسری تشک های
خود را بر پایه ی واقع بینی بستتازند و از حقوص صتتنفی و اجتماعی شتتان بهطور همبستتته دفاک کنند؟ بی
شک پاسخ به این پرسش ،نیازمند پاسخ چندوجهی کارشناسان و پژوهشگران و فعالان کارگری است.
این نوشتتتهی کوتاه اما تلاش خواهد کرد با تکیه بر تجربههای صتتد ستتالهی مبارزات کارکنان نفت در
شتهر آبادان و با یاری گرفتن از تجربههای ثبت شتده و شتفاهی فعالان کارگری که از سالهای قب از
انقلاب درگیر مبارزات حقخواهانه در جنوب بودهاند پاس ی در حد توان به این پرسش مهم بدهد.

آغاز کار پالایشگاه و شرایط کار و زندگی کارگران
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کشت

نفت در سال  9211و گشایش یکی از بزرگترین پالایشگاههای جهان در سال  9219در

شتهر آبادان توستش شترکت نفت انگلی

– پرشیا ،که بزرگترین کارفرمای صنعتی محسوب میشد

بی شتتتک تحولی عمیق و دیرپا در ستتتاختار اقتبتتتادی و اجتماعی و فرهنگی درمنطقه به وجود آورد.
پالایشتگاه آبادان بهعنوان معظمترین ستازهی صنعتی و مدرن ایران توانست هزاران مت بص و کارگر
انگلیستتتی ،ایرانی ،هندی ،عرب و افریقایی را به خود جذب کند .اما این تجربهی کارآفرینی از آنجا
که برپایهی یک قرارداد یکستتتویه به نفع شتتترکت نفت انگلی

– پرشتتتیا و رفتار یر دموکراتیک،

آ مرانه ،ستودمحور و ستیاست د انسانی استعماری استوار بود کارگران نفت فاقد ابتداییترین حقوص
بودنتد .گزارشهتا و خاطرات چندگانه از منابع داخلی و خارجی نشتتتان میدهند که و تتتعیت کار و
زندگی کارگران و خانوادههای یرانگلیسی بهشدت نابرابر و تقریباً بردهوار بوده است .در گزارشی که
با نگاهی رُمانتیک و به سبک هنرمندان آوانگارد اروپا نوشته شده است ،میخوانیم« :تمام افرادی که از
برای تقلا در راه تحبتی شترایش زندگانی بهتر به دعوت نام و شتهرت این شهر صنعتی از اقبی نقا
ایران وارد آبادان میشوند در قدم اول با شهری مواجهه میگردند که مردم آن از هرگونه مظاهر حیاتی
محروم میباشتند .این شهر در نظر این تازهواردها مانند قبرستان سوختهای است که اسکلتهای سیاه و
دودزدهی مردگتانش با نیروی عام مجهولی به حرکت درآمده و شتتتبانهروز بدون هیچگونه ارادهای
عملیات یکنواختی را تکرار میکنند 9».در گزارش دیگری آمده است« :یک کارگر که سابقهی خیلی
زیادی داشتتت حداک ر حقوقی که میگرفت روزی دو ریال بود .کارگرانی که مبتتدوم میشتتدند را

9ابولفض لسانی .طلای سیاه یا بلای ایران .ص.213
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اخراج میکردند .م لاً دستتتور میدادند که برو کلهات را به دیوار بزن .این بدب ت اگر نمیکرد اخراج
ابد میکردند .کارگران مستکن نداشتتند و کنار شتش میخوابیدند .زنهایشان گرسنگی میکشیدند»9.
این دو نمونه از شتتترایش کار و زندگی کارگران ،نشتتتان میدهد که ایجاد کار و توستتتعه در شتتترایش
ستتترکوب و رفتتارهتای اقتتدارگرایتانته و تبعی

آمیز ،معمولا با پیآمدهای منفی همراه استتتت .چنین

توسعهی نابرابری هرگز نتوانسته و نمی تواند به کاهش فقر و رنج و تحقیر اک ریت اقشار عی

جامعه

پایان دهد .به همین ستتبو کارگران و مردم تحت ستتتم برای به دستتت آوردن حقوص ابتدایی و عادلانه
خود دست به سازماندهی و مبارزه و مطالبهگری میزنند.

ویژگیهای مبارزاب کارگران نفت و نخستین یلاشها
مهم و تعیینکنندهای در پیشتتبرد عدالت اجتماعی  -اقتبتتادی ،بهبود شتترایش کار و زندگی کارگران
داشته است:
ویژگی نخست :نقش رهبران کارگری
جنبش کتارگری درصتتتنعتت نفتتم جنوب و پتالتایشتتتگاه آبادان در دورههای م تل

رهبران

برجستهای را در بستر مبارزاتی خود پرورش داده است .نامها در این عرصه فراوانند .ازجمله علی امید
از اعضتتتای اولیهی «اتحادیهی کارگران نفت جنوب » درستتتال  9433بود که همراه با رحیم همداد،
رمضتان کاوه ،یوس

افت اری ،حسن علی ثابتی اعتباب تاری ی 93هزار نفری کارگران نفت را در

 94اردیبهشتتت  9431در شتتهر آبادان ستتازماندهی کردند .در دهههای بعد نیز ،جنبش کارگری در
پالایشتگاه آبادان صدها کنشگر کار گر و کارمند و مهندس را در بستر مبارزاتی خود پرورش داد که
در مقطع انقلاب  9431نست جوانتر فعالان کارگری نقش مهمی در سازماندهی اعتبابها علیه شاه
داشتند.
ویژگی دوم :نقش احزاب سیاسی چپ ،سکولار ،و مذهبی

 9یوس

افت اری .خاطرات دوران سپری شده .به کوشش کاوه بیات و مجید تفرشی .صص32-42
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طی یک ستده ی گذشتتته جنبش کارگران صتنعتی در صتتنعت نفت جنوب با چند ویژگی ،نقش
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ویژگی دوم ،حضتور فعالانه و نقش تثثیرگذار احزاب و ستازمانهای ستیاسی چ

و عدالتخواه

در جنبش کتارگری و در میان کارگران نفت استتتت .این احزاب از طریق کادرهای کارگری خود در
دورههای م تل

و در شترایش بسیار س ت پلیسی نقش برجستهای در ارتقای آگاهی صنفی و سیاسی

کارکنان نفت داشتتند .فعالیت احزاب ستوستیالیستت و چ

در مناطق نفتی جنوب کشورمان با تشکی

حزب کمونیست ایران از سال  9433تا سال و  9433در دورهای که هنوز ر اشاه تسلش کام بر کشور
نداشتتت آ از شتتد .این حزب در تلاشهای مدنی و س ت تکوشتتانهی خود توانستتت تترورت عاج
تشتکی اتحادیه ی کارگری به منظور کستتو حقوص صتنفی و اجتماعی را به گستتتردگی میان کارگران
ایران طرح کند .دامنهی فعالیت های کادرهای کارگری حزب به مناطق نفتی جنوب نیز گستتتترش پیدا
کرد« .در آذر ستتتال  /9439نوامبر  9129حزب کمونیستتتت ایران دفتر مرکزی اتحادیههای کارگری را
| نقد اقتصاد سیاسی |

پایهگذاری کرد که یکی از وظایفش سازماندهی کارگران نفت جنوب ایران بود9».
پ

از ر اشاه نیز از سال  9423تا  9442به جز سه سال (از پاییز  9423تا پاییز  )9421که بهخاطر

اعتلای جنبش کارگری در صنایع نفت و مو وک مبارزات ملی شدن نفت و خودم تاری در آذربایجان
و کردستان ،حکومت نظامی توسش دولت قوام و محمدر اشاه برقرار شد ،حزب تودهی ایران و دیگر
کادرهای مستتق کارگری در این دوره نقش مثثری در سازماندهی اعتبابهای کارکنان نفت برای
بهبود شتتترایش کار ،در آبادان و دیگر مناطق نفتی جنوب ایفا کردند« .بین ستتتال  9423تا  9423جنبش
سندیکایی در صنعت نفت جنوب کامیابیهای بزرگی بهدست آورد و در مدت کمی به تشک شورای
متحتدهی مرکزی اتحتادیتهی کارگران در ستتتندیکاهای حرفهای ازجمله "ستتتندیکای کارگران نفت
خوزستتتان" منجر گشتتت 2».همچنین در این دوره کارگران نفت به دفاک از مبارزات ملی شتتدن نفت به
رهبری محمد مبتدص نیز برخاستند« .در سال  9443چه هزار نفر کارگرنفت در آبادان در پشتیبانی از
ملیکردن صتتتنعتت نفتت در ایران تظتاهرات کردنتد 4».در دوران انقلتابی  9431نیز از متدتها قب از
پیروزی انقلاب نیروهای ستیاستی چ

و ستوستیالیست و عدالتخواه و برخی نیروهای دینباور نیز در

سازماندهی کارگران نفت و اعتبابها در پالایشگاه آبادان نقش داشتند.
9خسرو شاکری.آثار سلطانزاده ،استتناد تاری ی جنبش کارگری ،ستتوستتیال دموکراستتی و کمونیستتتی ایران .جلد چهارم.
انتشارات مزدک .ص 931
2یون

پارستتا بناب .تاریخ صتتدستتالهی احزاب و ستتازمانهای ستتیاستتی ایران ( )9213-9413جلد اول.انتشتتارات راوندی.

.9414ص.413
4یون

پارسا بناب .همانجا .9414.ص .911
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ویژگی سوم :ایحادیهگری اجتماعی و نقش زنان
مبتارزات کتارکنان نفت برای تثمین شتتترایش مناستتتوتر کار در ستتتال  9431و پ

از آن بین

ستتالهای  9423تا  9442ویژگی مهم دیگری داشتتت .به این معنا که مبارزات کارگران نفت فقش در
ستط پالایشتگاه باقی نماند .تلاش های این دو دوره از خیزش کارگری به شتک بسیار محدود برخی
ویژگیهتای «جنبش اتحتادیتهگری اجتماعی» 9را از خود نشتتتان داد .به این معنا که فعالان کارگری
تلاشهای حق خواهانهی خود را از ستتط کارخانه یا پالایشتتگاه به محلهها و به ستتط شتتهر نیز منتق
کردند .به همین جهت اعتبتتتابهای کارگری در این دوره با حمایت خانوادههای کارگری و مردم
کارگری و مردم شهر در حمایت از کارگران اعتبابی نقش مهم و تثثیرگذاری ایفا کردند2.
ویژگی چهارم :نقش مبارزاب صنفی و سندیکایی
ویژگی دیگر ،نقش مبارزات صتتنفی و ستتندیکایی استتت .ن ستتتین مبارزات کارگری که با الهام
گرفتن از تجربیات صنفی در پالایشگاه آبادان صورت گرفت مبارزات کارگران ماهر هندی ،پاکستانی
و فلستطینی در پالایشتگاه بود .این تلاشهای اولیهی صنفی نقش ویژه و مهمی در انتقال دانش مبارزات
صتتنفی به کارگران نفت داشتتت .کارگران یر ایرانی که از طریق قراردادهای ناعادلانه دولت انگلی
برای ستاختن پالایشتگاه ،به ایران آمده بودند «در آذرماه  9433ن ستین اعتباب در پالایشگاه آبادان را
برای مطالبات صتتتنفی خود آ از کردند .در ستتتال  9439نیز بار دیگر کارگران هندی پالایشتتتگاه برای

9 Social Movement Unionism
«جنبش اتحادیهگری اجتماعی» ،نوعی از اتحادیهگری و تشتتک گری استتت که در ستتالهای پایانی دههی  13م .از جانو
فعالان کارگری بینالمللی تدوین شتد .این نوک از اتحادیهگری فراتر از خواستههای صنفی و عاج کارگری پیش میرود و
در محدودهی بستهی مح کار باقی نمیماند .این نوک تلاش ،مسایلی از قبی بهترشدن شرایش اجتماعی ،مبارزه با نژادپرستی
و ستتتم جنستتیتی و دفاک از حقوص زنان و دگرباشتتان جنستتی ،بهداشتتت عمومی ،مستتکن ،رفاه اجتماعی و حقوص مدنی ،حق
شهروندی و همکاری با دیگر جنبشهای حقطلو را برای تثمین عدالت اجتماعی و اقتبادی مد نظر دارد.
 2محمد صفوی ،نقش « زهرا» در اعتباب کارگران پالایشگاه آبادان.

| نقد اقتصاد سیاسی |

شتهر از توان بیشتری برخوردار شتدند .در سازماندهی محلهها ،برخی از زنان در بسیج خانوادههای

محمد صفوی 9 /

افزایش دستتتمزد و شتترایش بهتر کار ،دستتت از کار کشتتیدند 9».این ن ستتتین دوره از خیزش کارگری
گرچه با سرکوب و اخراج جمعی کارگران هندی توسش نیروهای نظامی انگلی

روبهرو شد اما دانش

و تجربهی مبارزهی صتنفی و ستندیکایی ،توسش مبارزات کارگران هندی به کارگران ایرانی پالایشگاه
نیز منتقت شتتتد .به داوری تورج اتابکی« :کارگران هندی نهتنها نقش مهمی در ستتتاختن و توستتتعهی
پالایشگاه آبادان داشتند بلکه آنها به ساختن جنبش کارگری ایران نیز کمک کردند»2.
این تجربتههتا بتهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای مبارزات کارکنان نفت جنوب در دورههای
تستلش دیکتاتوری ر تاشتاه و پ
احزاب سیاسی چ

از کودتای  21مرداد  9442در دوران محمدر تا شاه  -که فعالیت

ممنوک شد  -به فعالان کارگری کمک کرد که مبارزات صنفی و سندیکایی خود

را پیش ببرنتد .از جملته تلتاشهای جمعی کارگری پ

از کودتا ،یکی ایجاد و گستتتترش کلوبها و
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تعاونی های کارگری و صندوص همیاری کارگری و صندوص تعاونی برای تهیه ی اقلام مبرفی با قیمت
مناسو برای خانوادهی کارگر بود « .این تلاش جمعی کارگران باعث شد که شرکت نفت ناچار گردد
روش تعاونی را بپذیرد و تعاونی کارکنان صنعت نفت را سازماندهی کند4».
از سال  9433به بعد مسئلهی نمایندگی کارگری از جانو کارگران جوان نیز مطرح شد .از «سال
 9439کارگران قستتمتهای م تل

برای خود نماینده انت اب میکردند که در پی آن در ستتال 9434

اولین نشتست پیمان دستهجمعی کارکنان نفت برگزار گردید» 3در ادامهی این اقدامها در سالهای بعد
مو وک تشکی سندیکا در دستور کار قرار گرفت و از سال  9433چند سندیکا در پالایشگاه آبادان به
وجود آمد که با سازماندهی اعتباب بزرگ و سه هفتهای خود در سال  9439در پیشبرد حقوص صنفی
کارگران نفت جنوب دستاوردهایی چون 33 :ساعت کار درهفته ،دو روز تعطی آخرهفته (پنچشنبه و
جمعه) و افزایش جیرهی خواربار برای کارگران ،طرح طبقهبندی مشتتتا

و ایجاد کتاب انه و امکانات

ورزشتتتی و تفریحی کستتتو کرد .درعین حتال کتارگران پتالایشتتتگاه تهران نیز از اوای دههی چه
 9یوس

افت اری (خاطرات و اسناد یوس

افت اری  )9421 -9211ص94

2 Touraj Atabaki, Far from Home, But at Home: Indian Migrant Workers in the
Iranian oil Industry. 2015
مو وک س نرانی دکتر اتابکی در دانشگاه جواهر لع نهرو.
4یداله خستروشتاهی  .9429-9411نمایندهی کارگران و دبیرستندیکای پالایشتگاه تهران .ب شی از تاریخ جنبش کارگران
صنعت نفت ایران .به کوشش هوشنگ انباری .جلد یکم .9411 .لندن .ص21
3یداله خسروشاهی .همان.9411 .ص43
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سندیکاهای مجزا خود را به وجود آوردند .در این دوره مبارزات صنفی کارگران از طریق تشک های
ستندیکایی دستتاوردهای مهمی را در حوزهی مطالبه های صتنفی از جمله :مسکن مناسو ،وام مسکن،
داش تتن آب ستترد آشتتامیدنی ،دستتتمزد و مزایا ،طرح طبقهبندی مشتتا  ،ایمنی و بهداشتتت ،بهداشتتت
عمومی ،صتتتندوص پ انداز و بازنشتتتستتتتگی ،بیمارستتتتان و ایجاد درمانگاه برای کارگران بود .ناگفته
پیداستتتت که حتا این تلاش های صتتتنفی فعالان کارگری در زمان شتتتاه بدون مشتتتک نبود .تعدادی از
کارگر ان نفت در همین دوران علاوه بر مبارزات صتتنفی که قبتتد بردن آگاهی ستتیاستتی را نیز به میان
نفتگران داشتتند توسش ساواک دستگیر ،شکنجه و ا لو به زندانهای طولانی مدت گرفتار شدند« .در
ستتتال  9434حتدود بیستتتت فعال کارگری به جرم فعالیتهای کارگری فقش در زندان قبتتتر زندانی
بودند 9».همچنین تا ستال  9431نیز « تعداد ستی و هفت نفر از کارکنان نفت شام هفت کارگر و بقیه

رگهای ما ،رگهای زمین (تابلوی نفت) ،اثر ایران درودی9431 ،

9یداله خسروشاهی؛ همان؛  9411ص 13
2یداله خستتروشتتاهی .خاطراتی از کار و مبارزه کارگران نفت .کتاب پژوهش کارگری ص .933به همت جلی محمودی
شماره  – 4هانوفر آلمان9111.
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کارمند ،در زندان بودند2».
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برخی دلایل اعتراضی کارکنان پالایشگاه آبادان در مقطع انقلاب 4531
گرچته مبتارزات کتارکنتان نفتت برای بهبود شتتترایش کتار و زنتدگی از پیش از دههی  9433تا
ستتالهای پیش از انقلاب 9431در هر دورهای دستتتاوردهای مهمی داشتتت ولی شتترایش کار همچنان
ست ت و طاقتفرستا و تبعی
ستلستلهمراتبی و تبعی
تبعی

آمیز باقی ماند .نهاد کار در صتنعت نفت تا مقطع انقلاب نهادی بهشدت

آمیز بود و فضتای پلیستی امنیتی بر پالایشتگاه لبه داشتتت .ستتیستم چندگانه و

آمیز استتت دام نیروی کار نیز در صتتنعت نفت مزید بر علت و باعث نار تتایتی عمیق کارگران

بود .بته این ترتیتو کته ب شتتتی از کتارکنان شتتترکت نفت را کارگران پیمانی تشتتتکی میدادند که
اک ریت شان از هموطنان عرب بودند .شرایش کار این ب ش از کارگران بسیار دشوار و با کمترین مزد
و مزایا بود .هیچکدام از مزایای کارگران رستتتمی مانند خدمات بیمهی درمانی و مستتتکن به آنها تعلق
| نقد اقتصاد سیاسی |

نمیگرفت .ب ش دیگر کارگران رستمی یا کارگران یقهآبی بودند که نیروی کار اصتتلی پالایشگاه را
تشکی میدادند .تعداد این کارگران در مقطع انقلاب بالغ بر  93هزار نفر بود .ب ش دیگر نیز کارمندان
بودند که برخی از آنان نقش مهمی در شتتروک اعتبتتابات در مقطع انقلاب داشتتتند .این تقستتیمبندی
ستلسلهمراتبی همراه با تبعی

گسترده در زمینههای م تل

و ایمنی و خدمات درمانی و امکانات تفریحی و قوانین تبعی

از جمله :در مو وکهای مسکن ،بهداشت
آمیز ،خود را نشتتتان میداد .به نظر یکی

ازکارکنان پالایشتتتگاه و نمایندهی شتتتورای کارکنان نفت« :یکی دیگر از عواملی که باعث پیوستتتتن
کارکنان نفت به اعتبتتابها شتتد دلی ستتیاستتی نیز بود .در مقطع  9431عموم مردم با رژیمی روبهرو
بودند که حاص کودتایی امریکایی بود .رژیم بعد از کودتا همهی نیروهای سیاسی را بیامان سرکوب
میکرد و ستیستم تکحزبی را مستقر ساخت .این و عیت و بهطور یقین دلای گوناگون دیگر ،باعث
شد که جنبش مردم در آن مقطع یکپارچه به طرف سرنگونی حرکت کند که سرانجام با اعتبابهای
کارگری ،خبوصاً اعتباب سراسری کارگران و کارمندان صنعت نفت ،حکومت شاه ازپا درآمد»
یکی دیگر از دلای مهم که در بستتیج مردم و کارگران در آبادان علیه شتتاه نقش داشتتت رشتتد
پرسترعت استلام سیاسی در فضای عمومی شهر بود .فعالیت اسلام سیاسی در پالایشگاه آبادان با حضور
ستتید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صتتفوی ( )9443 -9434از بنیانگذاران گروه فداییان استتلام در
دههی  9423آ از شتتتد .فعالیتهای کوتاهمدت او باعث جذب تعدادی از کارگران شتتتد .ب شتتتی از
کارگران نیز در دههی چه پ

از تبعید آیتالله خمینی به نج  ،اعلامیههای دستنوی

او را که در

م الفت با نظم موجود بود در سط شهر در محلههای کارگرنشین در آبادان پ ش میکردند .بهعلاوه
بعتد از کودتتای  ،9442رژیم شتتتاه  -با توجه به تجربهی قبلی مبارزات کارگران در پالایشتتتگاه که با
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گفتمان چ
چ

هدایت میشتد  -در همراهی با برخی از بازاریان و تجار محلی در مقابله با رشد نیروهای

و ملی در آبادان ،ستتاختن و ازدیاد اماکن دینی را تشتتویق میکرد .به همین ستتبو پ

از کودتا،

آبادان شتاهد رشد بیسابقه مراکز دینی بود« .از سال  9442تا دههی  9439تعداد حسینیهها از  3عدد به
 39حستینیه رستید و همین طور دارای  39مسجد شد 9».همچنین در دههی چه دکتر علی شریعتی نیز
آزادانه توانستتت چندین بار در دانشتتکدهی نفت آبادان جایی که مح تربیت کارمندها و مهندسهای
آیندهی شترکت نفت بود به ست نرانی بپردازد و ایدههایش را به دانشجویان جوان منتق کند .علاوه بر
این برخی از دبیران دینباور دبیرستتتانها نیز از ستتالهای آ ازین دههی  33ازطریق انجام ستت نرانی و
برنامههای رادیویی ،آزادانه به ترویج استلام سیاسی میپرداختند .به این ترتیو در مقطع انقلاب  9431ت
برخلاف دورههای پیشینم خیزشهای کارگری ت اسلام سیاسی نیز در فضای عمومی شهر حضور داشت
که خواهان پایان دادن به حکومت شاه بود.

در حالی که خیزش عمومی مردم علیه محمدر تتا شتتاه در بهمن ماه  9439از تبریز آ از شتتد اما
در شتتتهر آبادان تا وقوک حادثهی دردناک آتشستتتوزی ستتتینما رک

در  21مرداد  ،9431بهجز چند

اعتراض محلی و پراکنده ،رخداد مهمی در پیوستتگی با مبارزات دیگر شتهرهای ایران صورت نگرفته
بود .فاجعهی به آتش کشتتیده شتتدن ستتینما رک

نقطه آ ازی بر خیزش اعتبتتابهای گستتتردهی

کارگران و کارمندان پالایشتگاه و مردم علیه حکومت شاه شد .پ

از آتشسوزی سینما رک

برخی

از فعالان کارگری شتتترکت نفت و کارگران پروژهای و فبتتتلی آبادان با تشتتتکی کمیتهای م فی در
هفتمین روز آتش زدن ستینما رک

به مناسبت روز هفت قربانیان سینما رک  ،تظاهرات بزرگی را از

قبرستتان آبادان به طرف شتهر سازماندهی کردند .فعالان شناختهشدهی کارگری که به خاطر مبارزات
کارگری در ستتال های قب زندانی کشتتیده بودند و محبوب مردم آبادان بودند پیشتتاپیش هزاران نفر از
مردم تظاهرات را رهبری میکردند .در این تظاهرات بیستابقه ،پرچمهای سرخ و سیاه دراهتزاز بودند.
در مسیر تظاهرات دستههای سنج و دمام یکنف

و پرشور مینواختند .بعد از کودتای  21مرداد 9442

این ن ستتتتین و بزرگ ترین تجمع و تظاهراتی بود که در آبادان شتتتک گرفت .هنگام نزدیک شتتتدن
تظاهرات به قستمت ورودی شهر مثموران شهربانی به سمت تظاهرکنندگان شلیک کردند که درنتیجه
9بررسی مراکز فرهنگی شهرهای استان خوزستان 9493.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .ص.11
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آغاز اعتصابها
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چند نفر مجروح شدند .ازجمله یکی از رهبران برجستهی کارگری و سوسیالیست ،ابراهیم ریوزاده،
کارگر جوشتکار که در زمان شتاه بهخاطر فعالیت های کارگری زندانی شده بود مورد اصابت گلولهی
ماموران انتظامی قرار گرفت و از ناحیه ی دست مجروح شد .در پی این خیزش عمومی ،کارکنان نفت
نیز با ایجاد «کمیتههای م فی اعتباب» و ایجاد «کمیتههای م فی هماهنگی» برای پیشبرد اعتبابهای
کتتارگری ،فعتتالیتتتهتتای خود را آ تتاز کردنتتد .چنتتد هفتتته بعتتد در مهرمتتاه  9431آ تتازگر ن ستتتتین
اعتبتاب های گستترده در پالایشتگاه شتدند .با ن ستتین اعتبتاب پالایشگاه برخی از رهبران کارگری
توستتتش حکومتت نظتامی دستتتتگیر شتتتدنتد .بعد از مدتی وقفه در مبارزات دوباره در آبان ماه 9431
کارمندان و کارگران پالایشتگاه اعتباب گستردهی دیگری را سازماندهی کردند«( .گزارش روزانهی
اعتبتاب» که توستش گروهی از فعالان کارگری تهیه شتده است حاوی تاری چهای م تبر و کلی از
| نقد اقتصاد سیاسی |

شتتتک گیری دو اعتبتتتاب بزرگ کارگران و کارمندان شتتترکت نفت استتتت .این گزارش ،عملکرد
کمیتههای م فی اعتبتاب ،نحوهی ستازماندهی و هدایت اعتباب ،شیوهی ارتبا و همکاری ،تنوک
نیروهای موجود و تا حدودی نحوهی تثمین منابع مالی  -در نبود صتتندوصهای مالی اعتبتتاب متعلق به
کارگران  -را تو ی میدهد که پیوند آن با جزییات در پینوشت آمده است9).
در مقطع انقلاب کمیتههای م فی در همهی پالایشتگاهها و مناطق نفتی ایجاد شد .به گفتهی یکی
از رهبران کارگری نفت ،یداله خسروی (خسروشاهی)« ،این کمیتهها درمقطع انقلاب برای هماهنگی و
پیشبرد حرکتهای خود در ارتبا بودند .به این ترتیو یک کمیتهی م فی سراسری به وجود آمد که
در واقع رهبری اعتبابها و مبارزات همهی کارکنان نفت را به عهده داشت2».

یشکیل شوراهای کارکنان نفت در مقطع انقلاب
پ

از پایان حکومت شتتاه ،کمیته های اعتبتتاب در صتتنعت نفت تبدل به شتتوراها شتتدند .ابتکار

تشتکی شتوراها توستش کارکنان نفت در هر پالایشتگاه و پتروشیمی با شیوههای دموکراتیک صورت
می گرفت .در واقع بعد از پدیداری جنبش کارگری در مقطع انقلاب مشروطیت این ن ستین بار بود که
کتارکنان صتتتنعت نفت به ابتکار خود  -فارغ از گرایشهای فکری و ستتتیاستتتیشتتتان  -شتتتوراهای

/از-اعتتتبتتتتتاب-کتتارگتتران-نتتفتتت-در-انتتقتتلتتاب-31-چتته9 ... https://pecritique.com/2020/02/09-
E2%80%8C/می%
2یداله خسروشاهی؛  .9411ص 13
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دموکراتیک خود را در ستتط پالایشتتگاه های ایران به وجود آوردند .پالایشتتگاه آبادان و مناطق نفتی و
پتروشتیمی این شهر هر کدام شوراهای خود را متشک از کارگران و کارمندان تشکی دادند .علاوه بر
شتوراهای قدرتمند کارکنان نفت و پتروشیمی« ،سندیکای مستق کارگران پروژهای -فبلی آبادان و
حومه» 9نیز با چهارده هزار عضو در مقطع انقلاب در شهر آبادان شک گرفت.

دستاوردها و پایان کار شوراها و سندیکاهای برخاسته از انقلاب
طی یک ستتدهی گذشتتته حرکتهای صتتنفی و مطالبهمحور کارگری همیشتته حتا زیر ستتایهی
ستتترکوب ،توستتتش فعالان کارگری به شتتتک پراکنده و با فرازوفرود وجود داشتتتته استتتت .اما جنبش
کارگری پرقدرت به مفهوم جنبشتی ستراستری و همبسته ،با خواستههای مش ص و مستق از نهادهای
و تتتع

بودهانتتد و همزمتتان خیزش عمومی مردم برای قتتانونگرایی و آزادی و نفی استتتتبتتداد در

جنو وجوش و رو به اعتلا بوده استت .در مقطع انقلاب نیز با شروک بحران اقتبادی و سیاسی و عی
شدن قدرت شاه و در پی خیزش عمومی مردم برای آزادی در سالهای  9439و  9431جنبش کارگری
نیز توانستت با پشتتوانه ی حرکت جمعی مردم دوباره به شتکلی همبسته برخیزد .این جنبش در دورهی
کوتاه انقلابی ( )9431تشتک های خود (شوراها و سندیکاها) را در هر واحد صنعتی در سراسر ایران به
وجود آورد .این تشک ها با تمام کاستیها و کمبودها ،هر کدام تجربهی مهمی را در جنبش کارگری
ایران رقم زدند .شتتوراها ،ستتندیکاها و اتحادیه های نوپا در مدت کوتاه عمرشتتان در حد توان و دانش
خود وستتتیع ترین ب ش کارگران شتتتا

و بیکار را در تشتتتک های کارگری ستتتازماندهی کردند و

بهعنوان قدرت مردمی پیشگام مبارزه برای استقرار عدالت اجتماعی  -اقتبادی شدند.
در شتتهر آبادان نیز بین ستتالهای  9439تا شتتروک جنگ ویرانگر ایران و عراص در مهرماه ،9431
تشتک شتوراهای کارکنان نفت و پتروشتیمی و تشک بزرگ «سندیکای مستق کارگران پروژه ای–
فبتلی آبادان و حومه» در مجموک توانستند بیش از سی هزار کارگر و کارمند را در شوراها و سندیکا
9نگاه کنید به فبتت نامهی کار -مزد.شتتماره .2ویراستتتهی جواد موستتوی خوزستتتانی گفتگوی خدیجه مهیمنی با محمد
صفوی.9411.ص .24همچنین نگاه کنید به:
– The Voice of Workrs: Iran’s Labour Movement and Reflections on the Project
Seasonal Workers’ Union Of Abadan 1979-1980. Mohammad Safavi. Iran’s
Struggles For Social Justic Economics, Agency, Justice, Activism. Edited by
Peyman Vahabzade. Palgrave Macmilan. 2017. p 219.
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قدرت و سرمایه ،در دورههایی شک گرفته و به حرکت درآمده که حکومتهای مرکزی دچار بحران
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متشک سازند .شورای کارکنان نفت پالایشگاه آبادان در عمر کوتاه خود توانست در مقاب ب شنامهی
دولت بازرگان که وزیر نفت (علیاکبر معین فر) قبد داشت شش روز کار را به کارگران و کارمندان
پالایشتتگاه تحمی کند مقاومت ارزندهای از خود نشتتان داد .کارکنان پالایشتتگاه آبادان که از ستتالهای
پیش از انقلاب برای کاهش ستتاعت کار (دستتتیابی به چه ستتاعت کار در هفته) و تعطیلی روزهای
پنج شتتتنبته و جمعته ،مبارزه کرده بودند این اقدام نادرستتتت دولت بازرگان را اقدامی روبهعقو تلقی
می کردند .به همین خاطر شتورا در مقاب این اقدام ایستتادگی کرد .شورای کارکنان نفت خواهان این
بود که شتتورای آنان از طرف دولت به رستتمیت شتتناخته شتتود .اما حزب نوپای جمهوری استتلامی ،با
حمایت آیتالله بهشتتی ،حستین کمالی و علی ربیعی و علیر ا محجوب 9دبیر فعلی تشکیلات خانهی
کارگر و دولت موقت بازرگان ،و بعد هم که بنیصتتتدر به ریاستتتت جمهوری انت اب شتتتد و نیز در
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مقطعی که احمد توکلی وزیر کار بود ،همهی آنها ستترستت تانه علیه شتتوراهای کارکنان نفت و دیگر
شوراهای کارخانهها در کشور مو ع گرفتند.
اما شوراهای کارکنان نفت پالایشگاه و پتروشیمی آبادان در مدت کوتاه عمر خود برای بهترشدن
شترایش کار ،افزایش دستمزدها ،مسکن ارزان ،حقوص بازنشستگی ،مشارکت در مدیریت و داشتن حق
کنترل بر تولیتد و امور اداری و استتتت تدامی ،اقتدامتات تثثیرگذاری را پیش بردند .در همین زمان نیز
تشتتتک ستتتندیکای کارگران پروژهای آبادان نیز که متشتتتک از کارگران فنی ماهر و نیمهماهر بود و
توستش داریوش فروهر وزیر کار وقت به رستمیت شتناخته شده بود در عمر کوتاه خود خدمات مهمی
برای کتارگران انجتام داد .ازجملته ،تتثمین حقوص بیکتاری برای کتارگرانی که به خاطر خارج شتتتدن
شترکتهای خارجی از ایران مشا

خود را از دست داده بودند؛ کاریابی ،چه ساعت کار هفتگی و

داشتتتتن دو روز تعطی  ،استتتت دام کارگران از طریق ستتتندیکا ،حمایت از دیگر تشتتتک های مستتتتق
کارگری و اعلام آمادگی ستتندیکا برای ستتاختن و تکمی پروژههای صتتنعتی که توستتش شتترکتهای
خارجی آ از شده بود ولی این شرکتها در مقطع انقلاب از ایران خارج شده بودند.
از آنجا که تعداد پُرشتماری از اعضای سندیکای کارگران پروژهای آبادان از کارگران هموطن
عرب بودند ستتندیکا دوزبانه بود .س ت نرانیها و مراستتم فرهنگی از جمله شتتعرخوانی به زبان عربی نیز
برگزار میشد .سندیکا فعالانه از مطالبات خانوادههای قربانیان سینما رک

دفاک کرد و در ساختن مزار

جمعی برای قربانیان آن فاجعهی دل راش ،همت گماشتتت .ستتندیکا همچنین به فراهم کردن امکانات
/روایتتت-محجوب-از-22-ستتتتال-دبیرکلی-در-ختتانتته9 https://www.asriran.com/fa/news/177889-
کارگر
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فنی و نیروی مت بتتتص در ستتتیت عظیم ستتتال  9431در روستتتتتاهای اطراف آبادان نقش فعالی در
کمکرسانی به مردمی که در محاصره ی سی بودند برعهده گرفت .ازجمله تثمین مواد ذایی و لباس
و پتو و ایجاد ستی بندهای متعدد در روستتتاها .به همین خاطر دو تشتک شتتورا و ستتندیکا که خارج از
وظتای

کتارگری و صتتتنفی خود بته انجام خدمات عمومی و حمایت از خانوادههای دا دار قربانیان

ستینما رک

همت گماشتند ،م ورد حمایت عموم مردم آبادان بودند .اما با شروک جنگ ویرانگر ایران

و عراص شتتکستتت ستت تی به تشتتک شتتوراها و ستتندیکا در شتتهر آبادان تحمی شتتد .به گفتهی بیژن
خوزستتانی یکی از نمایندگان و رهبران سندیکای پروژهای آبادان« :آ از جنگ ویرانگر ایران و عراص
توازن قوا علیه تشتک های نوپای کارگری را به نفع کسانی که علیه تشک های مستق کارگری بودند
تغییر داد و با شتروک جنگ شوراهای کارکنان نفت و پتروشیمی و سندیکای کارگران پروژهای آبادان
به پایان دراماتیک خود رستید ».بقیهی تشتک ها از جمله شتوراهای کارکنان نفت نیز در سراسر کشور
تجدیدنظر در صتنایع و کارخانههای کشتور ستازماندهی شتد و افراد انجمنهای استلامی در رسس این
دادگتاهها قرار گرفتند و تبتتتفیه ی کارگرانی که هم نظر آنان نبودند آ از و تعداد زیادی از کارگران
فعال اخراج یا روانهی زندان شدند .در مهرماه  9492آییننامهی اجرایی فعالیتهای انجمنهای اسلامی
به تبتویو رستید و این انجمن ها در محیش کار ستازمان داده شدند و پ
 9494قانون شتوراهای استلامی در مجل

از آن در تاریخ  43دی ماه

شورای اسلامی مبوب شد و آییننامهی انت ابات آن نیز در

تاریخ  43تیر  9493به تبویو هیئت وزیران رسید .در  91مهر  9493بنا به پیشنهاد شماره  3241مورخ
 29خرداد  9493وزارت کار و امور اجتماعی به استتناد مادهی  21قانون تشکی شوراهای اسلامی کار،
آییننامهی اجرایی این شتوراها را تبویو و به امضای ن ست وزیر وقت میرحسین موسوی رساند .در
واقع مو وک شوراهای اسلامی کار بعد از سال  9494مطرح شد9».

کاستیها و درسها از نگاه برخی فعالان کارگری
با افول فعالیت تشک های کارگری که از دل انقلاب مردم در آمده بودند کارکنان نفت بهراستی
تمام دستتآوردهای مبارزاتی خود را که طی سالها تلاش پررنج کسو کرده بوند متثسفانه «یکشبه»

9

گفتگو با یداله خسروی .ماهنامهی اندیشه و جامعه؛ شماره .44ص.4139419
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در ستتال  9493همراه با آ از ستتیاستتت «پاکستتازی و تبتتفیه» منح اعلام شتتدند« .دادگاههای بدوی و
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از دست دادند .یداله خسروشاهی و علی پیچگاه (از نمایندگان شورای کارکنان نفت تهران) مهمترین
ع های جنبش کارگران نفت را چنین خلاصه میکنند:
« .9مهم ترین ع

جنبش در مقطع انقلاب این بود که چشمانداز روشنی برای آیندهی حرکتمان

نداشتتتتیم و از قب خودمان را آماده نکرده بودیم .ما به دنبال حوادن انقلاب میرفتیم و نمیتوانستتتتیم
طرح و نقشهای برای آینده بکشیم.
 .2ما قب از انقلاب دید روشنی درباره به وجود آوردن یک تشکیلات سراسری نداشتیم.
 .4یک حزب پیشترو طبقهی کارگر که واقعاً کارگری باشتد و خود کارگران در آن نقش استاسی
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داشته باشند وجود نداشت.
 .3تجربیات نست های م تل

کارگران به یکدیگر منتق نمیشتد .نه نیروهای سیاسی مسئله شان

انتقتال تجربیتات جنبش کتارگری و جمع بنتدی از مبتارزات آن بود و نته حتتا خود کارگران پیشتتترو
تجربیات شان را جمع بندی میکردند.
 .3از ستتتوی دیگر حکومتها هم از ابتدا تا به حال خبتتتمانهترین برخوردها را با جنبش کارگری
داشتتتتتهاند با تمام قوا جلوی انتقال تجربیات را میگرفتند و هرجا که منبع تجربه بود آن را ستتترکوب
میکردند و از بین میبردند.
 .9ما به تجربه میدیدیم که خودمان تمام امور صتنعت نفت را میچرخانیم ،میدیدیم که شاهرگ
اقتبادی کشور در دست خود ماست و از طریق کمیتههای خود کنترل را در دست گرفتیم اما بازهم به
خودمان اعتماد نداشتیم و به عظمت کاری که عملاً میکردیم پی نبرده بودیم.
 .1متا کارکنان نفت ارتبا منظمی با گروها و تشتتتک های کارگری در ب شهای دیگر صتتتنایع
نگرفتیم .ما اصلاً سراغ کارگران برص ،آب ،پست ،ایران ناسیونال ،دخانیات ،و ...نرفتیم .ما در فکر ایجاد
یک تشتتکیلات ستتراستتری نبودیم .ما در محدودهی صتتنعت نفت و گاز و پتروشتتیمی دور میزدیم و
کارگران دیگر را نمیدیدیم .ب ه فکر ایجاد یک تشتک پایدار با آنها نبودیم .عده ای ازخودرا ی دور
هم جمع شده بودیم و میگفتیم "وسش دنیا همین جاست .قبول ندارید متر کنید".
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 .1از آن هم عقتوماندهتر ،ما منتظر یک فرد یا ناجی یا یک جلودار بودیم که (از خارج از جنبش
کارگری) بیاید و ما به دنبالش راه بیافتیم و دستوراتش را اجرا کنیم.
 .1عدم ارتبا با کارگران سایر کشورهای جهان.
 .93یکی از مشتک ها و موانع ،عدماتکای طبقهی کارگر به خود نیز نقش نیروهای ستیاسی طرفدار
طبقه ی کارگر بوده استتتت .این نیروها به جای کمک به حرکات مستتتتق کارگری و یا حداق میدان
دادن بته کارگران که نیروی بالقوه خویش را بهکار گیرند همواره کوشتتتیدهاند تا از وجود کارگران و
تشکیلات آنها در جهت منافع سیاسی خود استفاده کنند.

شتتتوراهتای کتارگری پ

از انقلاب در میان کارگران چنددستتتتهگی به وجود آوردند .آنها نیز منافع

گروهی و فرقهای خود را بر منافع ک کارگران ارجحیت دادند و با کارگران از بالا برخورد کردند9».
کتاستتتتی و تتتع

دیگری کته بیژن خوزستتتتانی بر آن تثکید دارد این استتتت که« :نظریهها و

راهکارهای آماده با اهداف خاص سیاسی از بیرون وارد جنبش کارگری میشد .همین دخالتها باعث
میشد که بر نوک تشک یابیهای کارگری تثثیرگذار باشند».
یکی دیگر از مو توکهای مهم که متثسفانه در آن مقطع در نزد جنبش کارگری کماهمیت تلقی
می شد مو وک بسیار مهم حقوص زنان بود .در آن مقطع که شوراها و سندیکاهای پرقدرت در صحنهی
اجتماعی حضتور داشتتند متثسفانه در مقاب سرکوب هزاران زن که اک ریتشان از زنان شا
علیه حجاب اجباری در اعتراض به نق

حقوص دموکراتیک خود در روز جهانی زنان مبتتتادف با 91

اسفند  9431به خیابان آمده بودند هیچگونه اقدام حمایتی تثثیرگذاری انجام ندادند!

پایان سخن

9یداله خسروشاهی –  .9411صص 933-934

بودند و
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 .99متثستتتفانه انواک گروههای ستتتوستتتیالیستتتتی موجود نیز که طرفدار کارگران بودند در ارتبا با
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پرستشی که امروزه برای بسیاری وجود دارد این است که چرا طبقهی کارگر ایران و بهخبوص
کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که توانستند از طریق اعتبابهای سراسری رژیم
شاه را در مقطع انقلاب  9431ازپا دربیاورند ،امروزه با توجه به گستردهتر شدن این صنعت نمیتوانند به
دفاک از حقوص صتنفی و اجتماعی و برقراری توازنی اجتماعی برای تشک یابی مستق و سراسری خود
به منظور بهتر شدن شرایش کار ،به میدان بیایند؟ چه عواملی مانع این برخاستن است؟
به نظر یکی از فعالان شورای کارکنان نفت« :بین اکنون و گذشته یک تفاوت اساسی وجود دارد
کته ما باید به آن توجه داشتتتته باشتتتیم .برخلاف گذشتتتته که کلیهی صتتتنعت نفت دولتی بود ،ب ش
پیمانکاری و است دام موقت بسیار کمتر بود .ولی امروزه با پیادهکردن سیاستهای نولیبرال و اص 33
قانون استاستی مبنی بر خبتوصیسازیهای گسترده ب شهای عمدهای از صنایع نفت و پالایشگاها به
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ب ش پیمانکاری و بنگاههای خبتوصتی که عمدتاً از شتترکتهای وابستته به حاکمیت هستتند ستتپرده
شده اند .امتیازاتی م تعاونی کارگران و کارمندان و دیگر مزایایی که طی سالها با خون دل به دست
آمده بود توستتش وزیر نفت بیژن زنگنه همه از بین رفتهاند .بقیهی دستتتاوردهای کارکنان نفت که طی
یک سده مبارزه به دست آمده بود گامبهگام حذف شدهاند یا در معرض حذف قرار دارند .در گذشته
در حکومتت قبلی ،استتتت تدام موقت کمتر بود و کلیهی کارکنان وزارت نفت حتا حق اعتبتتتاب در
چارچوب قانون را داشتتتند .به همین ستتبو تا قب از مقطع انقلاب در چندین نوبت کارگران نفت برای
پیشتبرد خواستته های صتنفی خود دستت به اعتباب زدند که کارگران به ب شی از خواستههای کوتاه
مدت صنفی خود به شکلی دست مییافتند .مدیران شرکت نیز با نمایندگان کارگران در این چارچوب
به چانهزنی برای کستتو حقوص صتتنفی تن میدادند .نمایندهی کارگران حتا در مواردی میتوانستتند با
دکتر اقبال ،عالیترین مقام نفت برای تحقق خواستتتههاشتتان گفتگو کنند .به عبارتی جنبش حقخواهی
کارگران نفت در حدی قدرت داشت که مدیران شرکت از ترس اینکه مبادا خل و توق

و اعتبابی

در صتنعت نفت ر خ دهد مجبور بودند با نمایندگان کارگران بر ستر مطالبات صنفی مذاکره کنند .این
حرف ها نباید به دفاک از حکومت شتتاه تلقی شتتود .فعالان کارگری در آن دوره نیز مورد آزار و اذیت
دستتتتگتاه امنیتی و زندان طولانیمدت قرار میگرفتند .نکتهی قاب توجه این که کارگران بهواستتتطهی
مبارزات طولانی خود از قدرت چانهزنی برخوردار بودند».
از این نظراکنون در مجموعتهی صتتتنتایع نفتت ،با تعداد زیادی از کارگران پیمانی و فاقد حقوص
روبهرو هستتیم که حتا دستتمزد و مزایای آنان متثسفانه گاهی تا شش ماه یا بیشتر ،پرداخت نمیشود.
برخلتاف همتهی قوانین بینالمللی و قوانین بنیتادین ستتتازمتان جهتانی کار ،کارگران معترض که برای
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مطالبات ابتدایی صنفی خود تلاش میکنند از کار اخراج میشوند یا شلاص میخورند و زندان میشوند.
این روند متثستتفانه ناشتتی از دیدگاه خاصتتی استتت که صتتاحبان فعلی ستترمایه و برخی پیمانکاران به
پشتتتتوانتهی حمتایتی که از مراکز چندگانهی قدرت دارند ،استتتاستتتاً اعتقادی به مذاکره و چانهزنی با
کارگران ندارند! ما با صتاحبان سترمایه و مدیرانی روبهرو هستتیم که فرهنگ و نگاهشان به محیش کار
شتبیه نگاه پادگانی سترلشتکرها به ستربازصفرها است! آنها هیچگونه حقی برای کارگران قای نیستند.
آنها وقتی میبینند که بیش از  13درصد از کارگران از شمول قانون کار و حقوص ابتدایی و پوششهای
حمایتی قانون کار محروم شتتتدهاند و قدرت و حقّ داشتتتتن پیمان دستتتتهجمعی کار و چانهزنی بهطور
ظالمانه ای از آنها گرفته شتتده استتت در نتیجه خود را ملزم نمیبینند که با کارگران یا نمایندگان واقعی
آنها بر سر حقوص صنفی وارد مذاکره یا چانهزنی بشوند .بنا به مجموعهی دلای بالا از آنجا که کارگران
پیمانی در ب شهایی که مربو به تولید و توزیع و یا ب شهای کلیدی نفت کار نمیکنند در صورتی
توزیع و صتتتادرات نفتت ختام بته وجود نمیآیتد؛ کما اینکه تا به حال آنها به خاطر حقوص و مزایای
معوقهشتان چندین و چندبار اعتبتاب کرده اند ولی صتدایشتان به جایی نرستیده استت .به همین جهت
ستتازماندهی جهت کستتو مطالبات صتتنفی و تشتتک یابی که تثثیرگذار باشتتد و بتواند باعث به وجود
آمدن نوعی توازن قوا بین کارگران و صتاحبان کار شتود ،شتتک پیچدهتری نستبت به گذشتتته به خود
گرفته است .به این ترتیو به میدان آوردن کلیهی کارگران و کارکنان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
برای کسو مطالبات نمیتواند به صورت دستوری از بالا باشد .به حرکت درآوردن آگاهانه و هدفمند
کارگران و کارمندان در راستتتای احقاص حقوص صتتنفی و اجتماعی خود در شتترایطی که آنها از نق
حقوص مدنی و سیاسی وصنفی رنج میبرند و همزمان قربانی سیاستهای اقتبادی تاراجگر و نولیبرالی
هستند نیازمند بررسی همهجانبه و تثمین شر های لازم است.
یکی از این شر های اصلی که جنبش های اجتماعی ایران ازجمله جنبش کارگری به آن س ت
نیازمند استت استتقرار آزادی و دموکراستی ستیاستی و برداشتته شدن موانع سیاسی در راه تشک گری
کارگری است .تجربهی تلاشهای کارگران در همهی جهان نشان میدهد تا زمانی که فضای نسبت َا باز
ستیاستی وجود نداشتته باشتد جنبش های کارگری سراسری ،همبسته ،هدفمند و مستق شک ن واهند
گرفت .در شترایش بستتهی سیاسی ،کارگرانی که تحت فشارهستند بیشک حرکتهای پراکنده برای
تحقق خواستتههای صنفی خود انجام میدهند .اما تحت شرایش سرکوب مطلق ،خیزشی بلند که از آن
جنبشی سراسری ،با خواسته های مش ص برای بهترشدن زندگی و رفع نابرابری رخ دهد متثسفانه شک
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که ب واهند در اعتراض به بیحقوقی خود دستتت به اعتراض و اعتبتتاب هم بزنند ،اختلالی در تولید و
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ن واهد گرفت .برای نمونه در کشتور میانمار (برمه) که از سال  9192تا  2399زیر سلطهی دیکتاتوری
مطلق نظامیها بود کارگران از ابتداییترین حقوص شتان محروم بودند .حقّ داشتتن تشتک از کارگران
ستتلو شتتده بود .فعالان کارگری دستتتگیر ،شتتکنجه و زندان میشتتدند .از ستتال  2399تحت فشتتارهای
نهادهای حقوص بشری و مبارزات آزادیخواهانهی کارگران و عموم مردم میانمار ،بهتدریج اصلاحات
ستاختاری و تغییر قوانین به وقوک پیوستت .از آن پ

تشتکی اتحادیهها و تشک های کارگری قانونی

شتدند و در مدت کوتاهی با بازگشتت فعالان کارگری تبعیدی که از قب نوعی از فدراسیون کارگری
در تبعید برای کمکرستتانی به کارگران برمهای  -در کنار مرز برمه در کشتتور تایلند  -ستتاخته بودند،
صتدها اتحادیهی کارگری در شترایش تستلش اقتبتاد نولیبرال بهسرعت در برمه شک گرفتند« .تا سال
 2394تعداد  913اتحادیهی کارگری ثبت شتدند .در ستال  2393فدراسیون اتحادیههای کارگری برمه
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از جانو حکومت به رستتمیت شتتناخته شتتد .تا اکتبر  2399این فدراستتیون کارگری هشتتت فدراستتیون
کتارگری دیگر شتتتامت  194اتحادیه کارخانههای م تل
کتارگر از صتتتنتایع م تل

را زیر پوشتتتش خود قرار داد که  13هزار

را نمتاینتدگی میکنند 9».نمونهی دیگر در مهم بودن وجود آزادی برای

کنشتگری و ساختن جنبش همبستهی کارگری ،اعتراض و اعتباب  233میلیون کشاورز هندی در ماه
دستامبر  2323علیه ستیاستهای نولیبرالی و ریا تکشی اقتبادی در هند است .دلی اینکه میلیونها
کارگر هندی میتوانند این چنین گسترده علیه سیاستهای اقتبادی فلاکتبار «نارندا مودی» دست به
اعتراض و حقخواهی بزنند وجود آزادی ریشتتتهدار و حضتتتور فعال دهها اتحادیهها و کنفدراستتتیون
کارگری و احزاب ستیاستی م تل

در هند است .بنابراین در شرایش اقتبادی فلاکتبار  -ازجمله در

زمانهی حاکمیت ستیاستتهای اقتبتادی تاراجگر و نولیبرال و خبتوصتیسازیهای گسترده ،داشتن
آزادی برای ایجاد تشتک های کارگری از نان شو هم برای کارگران واجوتر است .گفتن ندارد که
تلاش برای ایجاد این گونه اتحادیهها و تشتتک ها پایان کار نیستتت؛ بلکه پایهریزی ستتامانهای استتت که
کارگران بتوانند از طریق آن با هرگونه آموزش صنفی و اجتماعی از طریق تشک های خود آشنا شوند
و در گام ن ست جهت دموکراتیک کردن نهاد کار گام بردارند .با توجه به تجربهی صدسالهی جنبش
کارگری ایران و تجربهی مبارزات کارگران در سایر کشورهای جهان جنبش کارگری زمانی میتواند
از هویت قاب قبولی در قرن جدید برخوردار باشد که تلاشش در جهت پیشبرد امر آزادی و دموکراسی
سیاسی و نفی تدریجی همهی نابرابریها باشد .بر پایهی یک سده کنشگری کارگری در کشورمان و با

9 https://www.opendemocracy.net/en/trade-union-building-in-myanmar/
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توجه به تجربههای گران بهای کارگران درستتط جهان ،چنین تلاشتتی اگر ن واهد فروتنانه و با ستتعهی
صتتدر بر پایهی خودستتاماندهی فراگیر وتفکر جبههای ،با ادبیات و فرهنگی عدالتخواهانه در جهت
تحقق عدالت اجتماعی و اقتبادی و عدالت زیستمحیطی باشد ،جنبشی کمتوان و ناقص باقی خواهد
ماند .به عبارت دیگر چنین جنبشتتی اگر نتواند در همبستتتگی با جنبشهای اجتماعی دیگر م جنبش
زنان ،دانشتتجویان ،دگرباشتتان ،جنبش دفاک از محیش زیستتت ،جنبش تتد جنگ و جنبش مبارزه علیه
نژادپرستتتی و رفع تبعی

علیه ملیتهای و اقلیتهای دینی باشتتد ،بی شتتک جنبشتتی ستتترون و کماثر

خواهد بود و تجربه نشان داده که نمیتواند با تمام ظرفیت در خدمت تثمین حقوص کارگران باشد.
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