
 جارِی کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمیِت مبارزاِفاهدا

�ق چه کارگران ایران در دهه ی نود مبارزاتی را کلید زده اند که به موازات هر��ذا تعمی��ه و ل��دِن جامع� سرمایه دارانه تر ش

�دیدِشکاف طبقاتی و انباشت م��داوم و تش��وازات ت��ه م��ت؛ ب��ه اس��ر درگرفت��وی دیگ��کنت در س��متی و مس� کنت در س

�اهیت دولت��دن م��دن سیاست های سرمایه دارانه و ضدکارگری دولت های متفاوت و لذا آشکارش��ر ش��ا و بی اث��ا و افش� ه

  بیش تری برخوردارِ درگرفته است؛ این مبارزات از توفندگی«عدالت گرایانه» و «مستضعف دوست»شعارها و لفاظی های 

 سرمایه دار می ریزند.ِگانه می شوند و آب در خوابگه مورچ

�رچم��دام پ��ه هرک��ان و ... در این ده��ادن کرم��فا، مع��ه ص� کارگران هفت تپه، هپکو، آذرآب، معدن آق قال، چادرملو، لول

�د.��دام زده ان� مبارزه ی طبقاتی کارگران را بلند کرده و در راستای دفاع از معیشت خود و هم طبقه ای هایشان دست به اق

�ر��یز هجمه ی روزافزون ت��ان و ن��تثمار هرروزه ش� این مبارزات طبیعی ترین کنشی است که از سوی کارگران در مقابل اس

�ه جانبه گرا و� سرمایه داران و سیاست های دولتیان رخ می دهد. از عقب ماندن هرساله ی حداقل مزد از نرخ تورم، شکل س

�هِپیشاپیش ضدکارگری��ارگران ب��دگی ک��طح زن�  تعیین حداقل مزد، رشد هرروزه ی قیمت اقالم مصرفی و لذا سقوط س

�دارکت��دم ت� رازهای پایین تر و ... گرفته تا به تعویق افتادن همان دستمزدهای حداقلی، عدم تأمین شرایط ایمن کار، ع

�ار��انون ک��ایت همین� ق��دم رع��ار، ع� شرایط صنفی مناسب محیط های کار اعم از غذا و سرویس ایاب و ذهاب و لباس ک

�ی و ...��افه کاری، مرخص��ر اض��یادِ زدن از این ور و آن ور،حداقلی بر س��الِی ش��اوران م��ای مش��ا راهنمایی ه��تمزدها ب�  دس

�هِشرکت ها و ... همه و همه داد�  اقشار مختلف کارگران را در صنایع مختلف از این بیدادهای طبقاتی درآورده و هرجا ک

�ار��د؛ و این ب� شرایط مناسبی رخ داده، اعتراضات کارگران واحدهای صنعتی ای چون نمونه های فوق الذکر شکل گرفته ان

صحنه توسط کارگران پیمانی و رسمِی )کم تر( صنایع نفت، گاز، پتروشیمی اشغال شده است. 

�ای و کارگران پروژه ای و پیمانی در این بیست��دها مجتمع ه��ا و ص� اندی سال گذشته بار اصلی ساخت و راه اندازِی ده ه

�نیم، از عظمت این داشته اند. وقتی که به ماهشهر و کنگان و عسلویه و خارک و ... نظر دوش عظیم و غول آسا را بر� افک

�ه��یون ب��اک، فونداس� مجتمع ها انسان به شگفت در می آید و سترگی و شکوه تالش هم طبقه ای هایمان را که خاک به خ

�ر،��ه وای��ر ب��یز، وای��ه تجه� فونداسیون، آجر به آجر، استراکچر به استراکچر، پایپ به پایپ، ساپورت به ساپورت، تجهیز ب

 یدی و فکری خود را در هم آمیخته اند و با مالط جانشان صنایع را آفریده اند، آفرین می گوید.ِ مخزن به مخزن و .... کار

�ترگی، آن هم در��ای س��نین کاره��ه چ� نگارنده که خود سالیانی را در این پروژه ها مشغول به کار بوده، اذعان می کند ک

�داری را��تقامت و پای��ه و درجه ای از اس��ه مای��وب، چ��د جن��دی درص��ود و ان� گرمای پنجاه و اندی درجه و در رطوبت ن

�ده  و این؛می طلبد��کافلدزن، رانن��ترل، اس��رق و کن� همه محصول تالش و کار کارگران سیویل، جوش کار، فیتینگ کار، ب

�رمایه داراندستاِنجرثقیل ها و لیفتراک ها و ...، ساپورت بند، نصاب، ایمنی، خدمات و ... نه در ��ه جیب س��ه ب�  آن ها بل ک

�ِط طماع و شیاد و هزارچهره سرازیر می شود و این��الکیت منح��بات م� همه به دلیل شیوه ی تولید سرمایه دارانه و مناس

منتِج از این شیوه است که بر ما همگی می رود.

***



�ه از روز ��ان ک��ات و مبارزاتش��رداد 29خواسته ی اصلی کارگران پیمانی و پروژه ای در این دور از اعتراض�  و در1400 خ

�ته و��ت. خواس��ات اس��رداخت معوق��یز پ��وق و ن��زایش حق��ت، اف��ه اس� وسعت و شدت بیش تری از سال گذشته درگرفت

 مطالبه ای برآمده از زندگی و معیشت آن ها که در مقابل و پیش خوان سرمایه داران و دولتیان قرار گرفته است و باید که

�دان مزل��رمایه داران و فرزن��ه س��انه ای ک��ت. در زم��امی از آن عقب ننشس��ده و گ��رده ش��امّپیش ب��واع و اقس��ان ان� ف ش

�رای ریخت  وپاش هایی که تجمل طاغوت در برابرش هیچ است راه انداخته اند و در زمانه ای که دولتیان هر��د ب��ه دارن� چ

 سرمایه داران و ضدکارگران رو می کنند، که مورد آخرش هم موضوع دستمزد منطقه ای ست، و در زمانه ای که، به دالیل

�زینه ی آحاد کارگران و فرودستان در عسرت و تنگ دستی ای به پیش گفته،��اقه ی ه��دم اف��ه ع��ا ب��ه حت��د ک� سر می برن

 فرزندانشان گسترش یافته، دفاع از حداقل معیشت و مبارزه برای افزایش دستمزد، شایسته ترین و بایسته ترینِل تحصی

پس هدف مقطعی این مبارزات افزایش دستمزد و پرداخت معوقات است.تحرکی است که می توان انجام داد. 

  یک نظام باشد و آن نظام در وضعیت پایداری باقی بماند. سرمایه داری نظامی طبقاتی استِنمی شود که تضاد در مرکز

�رمایه داران آن را اکه تضاد مرکزین��رمایه داران و دولت س��ه س��ارگران علی� ش تضاد کار و سرمایه است و لذا مبارزه ی ک

 آکنده است و پایداری اش را برهم می زند. وقتی افق و آمال و منافع دو طبقه ی اصلی این جامعه، یعنی طبقه ی کار)گر(

�ار. ��ل انتظ��ت و قاب� لذا صحنه ی اص00لیو طبقه ی سرمایه)دار( رودرروی هم قرار دارد، پس تصادم و تنش، بدیهی س

همین جدال و تصادم است. 

�ه ها و،سرمایه داران و دولتشان هر آن گاه که در مقابل امواج مبارزات کارگران قرار می گیرند�  پس از انواع و اقسام دسیس

�د، و توطئه و شکاف اندازی ها و داغ ��وردار باش��افی برخ��تمرار ک� درفش و دستگیری ها، اگر که مبارزات از توفندگی و اس

�ه��ت و ب��ه در اولین فرص��رد؛ چراک��اد ک� دست به عقب نشینی هایی گذرا می زنند. اما به هیچ وجه نمی توان به آن ها اعتم

�ده  محض این� .می زنندکه ببینند کارگران عزم و انسجام اولیه را ندارند، دست به هجمه و بازپس گیری امتیازات اعطاش

 پس موضوع اصلی حفظ همین عزم و انسجام است؛ پس موضوع اصلی متشکل کردن همین عزم و انس00جام

 قوی تر کارگران است. تاریخ مبارزات کارگران به00ترین و م00ؤثرترین چه  است؛ پس موضوع اصلی اتحاد هر

.اتحادیه ی کارگریشکل این حفظ و متشکل کردن و اتحاد را نشان داده است: 

�رده و در��ز ک��ارگران را متمرک� اتحادیه و سندیکا، مدرسه مبارزه ی کارگری و موجودیتی است که مقاومت پراکنده ی ک

�ا��ورش آن ه��ورت ی��ه داده و در ص��رای هجم��ان ب� طول زمان دوام می بخشد و فرصت را کمتر به سرمایه داران و دولتش

 پس هدف اصلی این مب00ارزات برپ00اییموضع و سنگری مستحکم را برای دفع حمالت، از پیش تدارک دیده است. 

اتحادیه های کارگران در محل های پروژه و کار است.

  مبارزه ی طبقاتی جاریِبنابراین، فارغ از قیل وقال و فضای رسانه ای و انواع و اقسام سیاست های بورژوایی، باید بر مسیل

»ایران اینترناشنال سگ کیه.«قول همان کارگر پروژه ای اعتصابی:  شویم و به طبقه مان وفادار بمانیم و به 


