
 بر علیه اعتصاب بزرگ و تاریخی کارگران نفت و پتروشیمی ها 0011کمپین 

 نگاهی  به اطالعیه پایانی کمپین

 

اعتصاب سراسری و فراگیر کارگران پیمانی در شررکرتر رای پررو ص ای نرتر ر  نر ر  

ب توان م مترین ابراز وجود طبقه کارگر در ایران و متطقه ناکام ماند. این اعتصاب از 

" یا همان "کمپین بیس  دص" م ار زدص شد. این اعتصراب 0011درون، از طرف "کمپین 

فرن  نیاف  زور و توان واق ی خود را به نمایش درآورد، مرترسرشرد شرود، و قربر  از 

آنکه در روش ا و  در ش ارها مزص قدرت و اعتماد بت س را بیازماید با فرمان "ابرغیریره 

پایانی" به زانو درآمد. این اعتصاب به یک م تا شکس  نخورد، اما قط را پریرروزی از 

نف اعتصاب از همان ابتدا به سرق  رفته بود. آنچه مسلد اس  هرگونه بحثی برر سرر 

"خیان " بشدت ناموجه اس . مگر نه ایتس  که مقاند و اهداف کمپین از هرمران آیراز 

بروشتی اعغم شدص بود؟ مگر نه ایتس  پیروزی م ین و قاب  دسترس برای کارگران از 

 همان بیانیه  آیازین اساسا قاب  تصور نبود؟ 

هر چه باشد، نگاهی به رئروس  سرترد "ابرغیریره پرایرانری"، روال و اسرترد  ت آن، و 

 تشری ات تحمی  آن، یک ستد آشکارا بر علیه کارگران و بر علیه اعتصاب اس .

 مقدمات:  

هش  سطر مقدمه چیتی، بخش انلی ستد، یکسر برای بدهکار جلوص دادن اعرترصراب و 

کارگران کتار هد چیدص شدص اس . یک کلمه از حق طلبی و ستایش از اعتررا  کرارگرر 

در آن دیدص نمیشود. اگر کارگر از  ج تد کار پرو ص ها  جان سالد بدر برردص براشرد، اگرر 

هتوز ب د از سی روز دربدری نای کار کردن در او باقی باشد، این شغق کمرپریرن اسر  

که او را زیر بار "مسالم  آمیز"،  "خدم  بره نرتر ر  مریر رن عرزیرز"، "شررایر  برد 

موجود"، "موجب خشتودی بیگانگان" به استقبرا  شررایر  دشروارترر کرار بره زانرو در 

آورد. هیچ اعتصابی ایتچتین با کلماتی مملو از پشیمانی و ات ام ستگریرن هرمرراهری نشردص 

اس . هیچ کارگر اعتصابی هرگز وادار به اقرار چتین  گتاهان ستگیرتری عرلریره خرود و 

رفقای خود نگشته اس . بدنام ترین شخصیت ای بور واها در د  تاریخ طبقاتی ایتچتریرن 

"ق رمانان" از در هد شکستن نف کارگر اعتصابی با شکوص و جرغ  مرورد اسرترقربرا  

قرار نگرفته اند... همه این مقدمات در بتدهای  "ابغییه پایانی"، یک به یک برر عرلریره 

 کارگران اعتصابی به هدف میزند. 
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 گرو کشی و گوشمالی کارگران

"چتانچه پیمانکاران این شرای  را بپذیرند و با کارگران کتار بیایتد در سا  ب د هیچگونره  

کمپیتی در کار نخواهد بود و فق  با افزایش حقوق سا نه که از طرف دول  اعغم میشرود 

 کارگران بکار خود ادامه خواهتد داد.." 

در ادامه به شرای  مورد اشارص خواهد پرداخ . اما این بتد رسما گرو کشی و گروشرمرالری 

کارگران اس . چگونه طراحان این توافقتامه بخرود اجرازص مریردهرترد از طررف کرارگرران 

تضمین های یک سا  ب د را به گردن خود آن ا بیاندازند؟ چگونه طراحان این تروافرقرترامره 

به خود اجازص میدهتد کارگران را چشد بسته به قبو  "افزایش حقوق سا نه کره از طررف 

دول  اعغم میشود" مت  د کتد؟  قبغ از جیب کارگر حق هر گونه اعترا  را گرفته اند، 

ایتشا همان کارگر  به افزایش حقوقی که گویا دول  سا نه ت یین میکتد حواله دادص میشود. 

میشود پرسید کدام دول ؟ افزایش حقوقی که سا نه کارگران را سا  پس از سا  بره زیرر 

خ  فقر راندص اس ؟ این ستد دفاع از مزد کارگر پتروشیمی اس  یا  فررنر  امرتریراز بره 

 دول  فاسد و دزد ضد کارگر؟  

این بتد یک یادآور زورگویی مرسوم از قبی  اخذ چک و س رتره و قرراردادهرای سر ریرد در 

هتگام استخدام کارگران اس . این بتد کارفرما را به هیچ ت  دی مقید نمیسازد در حالریرکره 

کارگر اعتصابی را برای بازگش  به کار از پیش م ار میزنرد.  فراقرد هرر گرونره اعرتربرار 

 قانونی و عرفی اس .  

 

 مشت های نحیف کارگران 

"شرک  ها و پیمانکارانی که در نوشتن قرارداد ت ل  کتتد و متتظرر تضر ریرف کرارگرران  

 باشد ... از طرف همه کارگران تحرید نیرو خواهتد شد."

م لوم نیس  این تسلید بدون قید و شرط مظلومانه از کشا ناشی میشود. هیچ ارتشی و هیرچ 

اعتصابی در یک جمله در قیاس با "اطغعیه پایانی" کمپین، تن بره خر ر  و تسرلریرد نردادص 

اس . در مقاب  ت  دات دقیق کارگران، ایتشا هیچ خبری از ت  دات و پایبتدی کارفرمایران 

نیس  جز کلمات تو خالی. و این  در قسم  ب دی "ابغییه پایانی" به اوج خرود مریررسرد. 

در م اد مربوط به مطالبات بطرز آشکار و سادص لوحانه و خروال براورانره هرمره تر ر ردات 

یکسرص به می  کارفرما به امان خدا رها شدص اس . هیچ خبری از اعما  کترترر  کرارگرری 

 بر اجرای مطالبات نیس !
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 درباره لیست حقوق ماهانه

لیس  اعغم شدص از طرف مسئو ن کمپین برای حقوق ماهانه مورد قبو  کارگرران برشرز   

یک رسوایی بی کد و کاس  چه میتوان نامید؟ آیا ختدص دار نیس  که به نرقر  از ابرغیریره  

"لیس  حقوقی توافقی جدید با چتدی از نمایتدگان کارگری و ییمانکراران عررنره نر ر  و 

گاز تتظید شدص که مبلغی از دسرترمرزدهرا کراهرش یرافرتره را بر رتروان لریرسر  کرمرپریرن ارائره 

میتمایید..."  میشود پرسید آیا اعتصاب کارفرمایان بر سر کاهش دستمزد کارگران بود که 

به نتیشه رسیدص اس ؟ پس در ایتصورت چه بر سر اعتصاب و مطالبه دستمرزد کرارگرری 

 آمد؟!   

بخصوص ایتکه مواردی از لیس  کذایی حقوق مرورد قربرو  کرمرپریرن، در برخرش انرلری 

کماکان زیر خ  فقر رسمی جا میگیرد. این کدام مشمع و ارادص جم ی کارگری، ایرن اتراق 

فرماندهی کدام اعتصاب اس  که  رفیق کارگر و شریک اعتصاب خود را زیر دس  و پا 

 میاندازد، و با دستمزد کمتر به تحقیر و ت رقه و تباهی ن وف خود دامن میزند؟ 

 درباره "مجمع عمومی" کذایی در هفشجان

گرد همایی عمومی کارگران از حق قانونی تصویب چرتریرن تر ر رداتری در بریرانریره پرایرانری 

برخوردار نبود. این گردهمآیی م لوم نیس  بر اساس چه موازیتی نزد  ب ضی  جریرانرات 

سیاسی به عتوان "مشمع عمومی" کارگران پیمانی م تخر گردید. سروا  ایرترسر  کره  آیرا 

حاضرین در گردهمایی نمایتدگان همه مراکز ترولریردی را تشرکریر  مریردادنرد؟ آیرا شررکر  

کتتدگان در مح  ه ششان رای آگاهانه کارگران واحد تولیدی خود را بره هرمرراص داشرترترد؟ 

فارغ از هیاهوی پوچ بر سر مشمرع عرمرومری برانرطرغ،  برزرو، ایرن خرود کرارگرران 

واحدهای تولیدی هستتد که باید توافقتامه را بره رای برگرذارنرد و بره رسرمریر  بشرتراسرترد. 

گردهمایی، بیشتر از بازی بچگانه با حرمر  رای و ارادص کرارگرر و احرتررام بره ارگران 

 "مشمع عمومی کارگری" چیز دیگری ب مراص نداش . این فق  و عمیقا تاسف بار بود.

 

 درباره دستمزد ایام اعتصاب

توافقتامه کمپین )بیس  دص( مطلقا در مورد دستمزد ایام اعتصاب ساک  اس . جای ت شرب 

ندارد، اساس این کمپین بر تخلیه و ترک کار، ند البته خاموال توس  کرارگرران اسرتروار 

اس . این نه تاکتیک مبارزاتی بلکه تاکتیک محافظ  جیب کارفرما و تقدس مرالرکریر  آن 

اس . این تاکتیک برای ستگین کردن هر چه بیرشرترر برار اعرترصراب برر دوال کرارگرران 

 2صفحه   



طراحی شدص اس . در ایام اعتصاب کارفرما از همان ت  دات مسخرص و پریرش پرا افرترادص، 

 حتی پرداخ  حقوق م وقه  رسما م اف میشود.  

 

 تصویر مینیمالیستی از طبقه کارگر

و م متر از هر چیز در این قرارداد تصویر سراسر حقارت و میتیمالیسرتری از کرارگرر و 

طبقه کارگر در ایران اس . حتی  با  یک میلیون رای و  در یک هزار ترشرمرع در نراکرشرا 

آباد کمپین ها، طبقه کارگر در ایران هرگز از کارگر ن   خود، از اسکل  قدرت طبقراتری 

خود نمیپذیرد که  پس از سی روز اعترا  با دس  خالی، با جمغت پروچ و وعردص هرای 

سر خرمن اعتصاب ند هزار ن رص خود را در مقاب  پیمان کاران جبون و سود پرس  برا 

 تسلی "خدم  به می ن عزیز" بطور  "مسالم  آمیز" در نیمه راص واگذار کتد.

پر واضح اس  که هیچ کس حرق نردارد مرخراطررات و دشرواریر رای سرخر  مرقرابر  یرک 

اعتصاب و یک کارگر اعتصابی را دس  کد بگیرد، اما در عین حا  هیچ کس نرمریرتروانرد 

خودآگاهی طبقاتی، سطح مبارزاتی، ش ور و انتظارت طبقه کارگر را به سرخررص برگریررد. 

یک ماص پیش نق  قولی از یک کارگر اعتصابی بر فراز سکوی استخراج ن   ن س هرا را 

در سیته کرد  این ن   حان  کار ما کارگران اس  و مت لق به ما اس ! بر مبترای انر  

سرنوش  مشترک طبقاتی در یک قدمی آتشبار اعتصاب ه   تپره، مردتر را اسر  کره هرر 

چقدر با نوسان، اما دیگر برای کارگر ن س اعتررا  برر سرر ادارص و کرترترر  کرارخرانره 

اس ؛ مبارزص اقتصادی در زمین "سود نمیدص به ج تد!" نورت میگیرد؛ حرقروق قرانرونری 

کارگر در هر قدم بر لغو و پایما  قوانین رسمی در مرالرکریر  و سرود کرارفررمرا اسرتروار 

اس ؛ ... برای کارگر هر گونه "همزیستی" با سرمایه، تت ا در فانلره مریران حرق آزادی 

 اعتصاب تا کتتر  و نظارت کارگری بر تولید میتواند  قاب  تصور باشد. 

 و رو به آینده...   

اعتصاب کارگران پیمانی ن   و پتروشیمی، پایه و انگیزص، ضرورت و نیرروی مرادی آن  

بقوت خود باقی اس . سی روز گذشته، تغال و دوندگی کمپین ) بیس  دص(، بیشتر از هرر 

چیز حکای  از سرسختی کارگران برای کتار زدن بتردهرای کرمرپریرن و جسرترشروی راهری 

ج   تحمی  مرطرالربرات خرود اسر . هرمره چریرز در گررو آنسر  کره  نرف رادیرکرا  و 

سوسیالیستی کارگران قاط انه و هر چه سری تر لطمات و زائدص های کمپین )بیس  دص( را 

 از خود بتکاند.  

 زندص باد اعتصاب، برای کارگران پیمانی جتوب و برای طبقه کارگر!
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 علیه بیکاری

 مصط ی اسدپور

 0011مرداد  01
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 ضمیمه 
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 ضمیمه

 فیلد دعوت کارگران برای شرک  در گردهمایی فشتشان

 از مقررات حاکد بر گردهمایی

 لیتک دانلود فیلد
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