
کارگاه دیالکتیک:

از اعتصابات کارگران پیمانِی صنایع نفت وگاز ایران

 1تا مبارزات جهانی طبقه ي کارگر

نیما صبوری 

   Un  tergrundblättle در نشریه ی نسخه ی آلمانی

 روز از ش��روع این۱۶: این روزها بخش بزرگی از کارگران صنعت نفت و گاز ایران در اعتص��اب اند. مقدمه

 واح��د۸۰ حدودهزار کارگر پیمانی در چهل  ژوئن( گذشته است و اکنون بیش از ۱۹)اعتصابات سراسری 

(. کس��انی۱ در پیوس��ت مطالبات این ک��ارگران )نگاه کنید به 2صنعتی نفت وگاز در اعتصاب به سر می برند

که اخبار مبارزات کارگری در سطح جهان را دنبال می کنند می دانند که دس��ت کم طی ده س��ال گذش��ته

. پیش��رویب��وده استبرپ��ایی اع��تراض و اعتص��اِب ک��ارگری در ای��ران روی��دادی »ع��ادی« و روزم��ره 

سنگین در ایران در ترکیب با ناکارآمدی و فساد ساختارِی دولت، هزینه های 3 نولیبرالیسمعنان گسیخته ی

بسط نظامی گری و فشار تحریم های بین المللی به یک بحران اقتصادی تمام عیار منجر شده است. ماحصل

 حاد فقر و شکاف طبقاتی بوده است ک��ه ازجمل��هافزایش و تعمیق این بحران در سال های اخیر، گسترش

 میلیونی کشور به زیر خط  فقر نمایان۸۰ و سقوط بیش از نیمی  از جمعیِت  درصد۴۰در نرخ تورم باالی 

 ب��وده ایم ک��هت��وده ای برخی خیزش های عشده است. بر بستر همین بحران و در واکنش به آن، شاهد وقو

. درنتیجه، برای کارگرانی که ماه ه��ا حق��وقدادند رخ  2۰۱۹ و نوامبر 2۰۱۸وسیع ترین آن ها در ژانویه ی 

 یا در اثر خصوصی سازی و تشدید بحراِن اقتصادی اخ��راج ش��د ه اند، و ی��ا به دلی��ل س��طحدریافت نکرده اند

 تامین معیشت روزمر ه ی خود نیستند، راهی جز برپایِی تجم��ع اعتراض��ی وقادر بهبسیار نازل دستمزدها، 

 ک��ارگران نفت و گ��از ای�ران چ��هج��ارِی. با این اوصاف، می توان پرسید اعتص��ابات ۴اعتصاب باقی نمی ماند

تمایزی ب��ا رون��د اعتراض��ات معم��وِل ک��ارگری در این کش��ور دارن��د و اهمیت آنه��ا در چیس��ت. این متن

 وضعیت جهانیعامبرخی خصلت های همچنین  این پاسخ،تالشی ست برای پاسخ به این پرسش. از خالل 

طبقه ی کارگر در دوره ی تاریخی معاصر استنتاج می شوند. از این طریق، این متن به سهم خ��ود می  کوش��د

عاملیت برای بازتعریف و احیای سیاست طبقاتی و این وضعیتبرجسته کند که داللت های این پرسش را 

. چیست در جهان امروز طبقه ی کارگر تاریخِی بالقوه ی

�اانتشار به زبان آلمانی. این گزارش تحلیلی به قصد 1��ان ب� )و انگلیسی( تهیه شده است. درنتیجه، فرض بر ناآشنایی نسبِی مخاطب
نیز پیش زمینه  ي عینِی اعتصابات جارِي کارگران پیمانی نفت وگاز بوده است. لذا براي زیست و کار طبقه ي کارگر ایران و وضعیت

 (1۴۰۰ تیر 1۴مخاطب متن فارسی، برخی فرازها و اطالعات این نوشتار مصداق توضیح واضحات اند. )

 ابعادي کوچک تر برپا کردند، کهدر. کارگران پیمانی نفت و گاز سال گذشته  نیز براي طرح مطالبات شان اعتصابات هماهنگی را 2
�رايتحقق آن مطالبات نیانجامید، اگرچه )به دالیل متعددي( به ��ود ب�اما دست کم تجربه ي آن اعتصابات مشق و تمرینی جمعی ب

 شکلی منسجم تر. بابرپایی مجدد آن در ابعادي بزرگ تر و 

 )در دولت رفس�نجانی( ب�ازمی گردد. از آن زم�ان ت�ا1۹۸۹. شروع نخستین فاز اجراي سیاست هاي نولیبرالی در ایران به س�ال 3
. پی گرفتند گسترش و تثبیت این سیاست ها را با قوت تمام متوالی،امروز، تمام دولت هاي 

. در این میان، کارگران مسلماً به راه هاي فردي هم متوسل می شوند: از جستجوي شغل جانبی و غیررسمی  نظیر دست فروشی و مسافرکشی و۴
حمل و جابجایی کاال، یا نقل مکان به حاشیه ي شهرها براي کاستن از هزینه ي مسکن، تا اقدام به خودکشی همانند کشاورزان مستاصل هندي. 

۱
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اعتصاباِت جاری کارگران نفت و گاز در ایران سویه های تمایزبخِش برخی .۱

تمایزهای اعتصابات جارِی نفت وگاز با روند معمول اعتراضات و اعتصابات کارگری )در ای��ران( را می ت��وان

علی االصول به دو سطح اقتصادی و سیاسی تفکیک کرد. اما در عمل، این دو س��طح به ش��دت مت��داخل و

درهم تنیده هستند. چرا که پیوستگی درونی سیاست و اقتصاد در نظ�ام س�رمایه داری به به�ترین وج��ه در

جوامع »جنوب جهانی« نمایان می شود. در ای�ران، دولت به عن��وان ب��ازیگر انحص��اری زمین سیاس��ت و ب�ا

کمک دستگاه سرکوب عظیم اش به شکل کاماًل بی واسطه ای منافع صاحبان سرمایه و الیگارشی سیاس��ی-

اقتصادِی حاکم را پیش می برد. با این یادآوری، برخی از این وجوه تمایز را برمی شماریم: 

ز بسیار وخیم اس��ت. از نظ��ر مک��انی اک��ثر آن ه��ا در من��اطق شرایط کاری کارگران پیمانی نفت و گا(۱.۱

جنوبی و جنوب غربِی کشور )میادین نفت و گاز و مراکز عمده ی پتروشیمی( در گرمای طاقت فرس��ا و ب��ا

کمترین امکانات ایمنی، بهداشتی و رفاهی کار می کنند. این مناطق نفت خیز )ولی محروم( عم��دتا ب��ه دور

از شهرهای بزرگ هستند، درحالی که خانواده های بسیاری از کارگران در فواص��لی بس��یار دورت��ر س��کونت

 روز در ماه ک�ار کنن�د و تنها شش روز برای2۴دارند. تحت این شرایط، کارگران پیمانی بنا به قرارداد بای�د 

 روز آن ه��ا س��اعات زی��ادی را طی روز ک��ار می کنن��د و2۴دیدار خانواده های شان مرخصی دارند. طی این 

.5شب ها را در خوابگاه هایی مملو از جمعیت و فاقد حداقل امکانات زیستی-رفاهی و بهداش��تی می گذارنند

 دستمزد آن ها بسیار ناچیز است و ض��منا۶ًاز سوی دیگر، به دلیل ماهیِت فوق استثمارِی قرارداد کار پیمانْی

از هرگونه حق��وق ک��ار و ق��وانین حم��ایتی هم بی به��ره هس��تند. به همین دلی��ل، کارفرم��ا ب��دون هرگون��ه

مسئولیتی آن ها را به شدیدترین وجه استثمار می کند، بی آنکه حتی دغدغه ای برای تأمین امکانات ایمنِی

حداقلی برای محافظت از جان کارگران در حین کار داشته باشد. کمترین شکایت و اعتراض ک��ارگران ب��ه

اخراج آن ها ختم می شود، خواه به دلیل یک طرفه و شکننده بودن قرارداد کار، و خواه به دلیل س��طح ب��االی

بیکاری در کشور. بسیاری از این کارگران در توصیف شرایِط کارِی خ�ود اص�طالح »ب�رده داری م�درن« را

به کار می برند. همانند آنچه در چین شاهد بودیم/هستیم، این برده داری مدرن در به اصطالح »مناطق آزاد

اقتصادی« رخ می ده��د، ج��ایی ک��ه دولت  ب��رای خوش��ایند س��رمایه  گذاران داخلی و خ��ارجی ب��ه فرآین��د

»فوق استثمار« صورتی قانونی بخشیده است، ک��ه معن��ای واقعی آن چ��نین اس��ت: »در این من��اطق، هیچ

قانونی جز قانون سرمایه ح�اکم نیس�ت«. ب�دین ترتیب، اعتص�ابات اخیر را می توان اعتراضی جمعی علی�ه رواج

 گسترده ی برده داری مدرن تلقی کرد.  

 اعتراض و اعتصاب کارگری س��پری نمی ش��ود، ولیبدون برپایی چندین با اینکه هیچ روزی در ایران (۱.۲

به دلیل ممنوعیت دیرین تشکل یابِی مستقِل کارگران در ایران و سرکوب قهرآمیز هر تالشی در این جهت،

. این وی��ژگی، همهستند( و نامستمر در بنگاه های اقتصادی مجزا پراکنده )عمدتااین اعتراضات/اعتصابات 

« بود که بیانگر یکی از مطالبات اصلی کارگران پیمانِی صنایع نفت و2۰-1۰. به همین دلیل نام اولیه ي این اعتصابات، »کمپین 5
 روز کار. 2۰گاز: ده روز مرخصی ماهانه به ازاي 

�رارداد رواج دارد که به موجِب آن، از سیستم برون سپارِي و کار پروژه اي فاسدي شکل خاص و تماماً در ایران. 6��ک ق��راي ی�اج
 معین ابتدا بین چندین پیمانکار متوالی دست به دس�ت و معامله می شود. سرانجام، شرکت تحتانی که به عنوان مجري نهاییپروژه ي

�ار( استثمار  براي حفظ سود خویش به تعیین می شود، پروژه�رويمطلق نیروي کار )و کاستن از سایر هزینه هاي کیفیت و ایمنِی ک
.می آورد
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سرکوب و نادیده گرفتن آن ها )از سوی دولت و کارفرما( را ساده می سازد و هم ش��انس م��وفقیت آن ه��ا را

،پیش زمینه ی عی��نیکاهش می دهد و نیز تاثیرات سیاسی غیرمستقیم آنها را نیز پ��ایین می آورد. ب��ا این 

 سراسری آن ه��ا و هم��اهنگی چش��م گیرشکل جاری کارگران پیمانِی نفت و گازمشخصه ی بارز اعتصابات 

بنگ��اه فع��ال در ۸۰ست. تا امروز دامنه ی اعتصابات اولی��ه ب��ه بیش از مجزاکارگران در واحدهای تولیدی 

 نفت و گاز و پتروشیمی کشیده شده است و شمار قابل توجهی از کارگران سایر حوزه های تولی��دیحوزه ی

دس��ت ب��ه اعتص��اب زنده ان��د )نظ��یرو خدماتی نیز با این اعتصابات اعالم همبستگی کرده ان��د و ی��ا بعض��ا 

، مثل نیروگاه های برق(. 7کامیون داران، و کارگران پیمانی در برخی مراکز صنعتی

 ج��دا از نظ��ارت معم��ول پلیس��ی-امنی��تِی دولت ب�ر همه ی محیط ه��ای ک��اری و س��رکوب متع��ارف(۱.۳

تشکل یابی و تحرک�ات ک��ارگری در ای�ران، ص�نعت نفت و گ�از به عن�وان ش�ریان اص�لِی اقتص�ادی دولت،

تحت به ط��ور وی��ژه ای آن را ۱۹7۹ پس از انقالب نخستحوزه ای ست که دولت ایران از هم��ان س��ال های 

حاکمان جمهوری اس��المی )به عن��وان غاص��بانخصوصا که  ؛۸نظارت و کنترل سخت گیرانه  قرار داده است

( به خوبی واقفند که آنچه ض��ربه ی نه��ایی را ب��ر پایه ه��ای ل��رزاِن حک��ومت ش��اه وارد ک��رد،۱۹7۹انقالب 

، ام��روزه ش��دتهمه ی این هاب�ود. ولی ب��ا ۱۹7۸اعتصابات سراسری ک��ارگران در ص��نایع نف��تی در پ��اییز 

 تم��اِم ت��دابیر امنی��تِیاجرایاستثمار و ناامنی معیشتِی کارگران پیمانِی نفت و گاز به درجه ای رسیده که 

بن��ابراین، ی��ک. جلوگیری کندویژه در این حوزه  ی تولیدی هم نتوانست از تدارک و برپایی این اعتصابات 

وجه تمایز درخشان این رویداد، تدارک و هماهنگ سازِی مخفیانه ی اعتصابات، بدون برخورداری از هرگونه

. انجام گرفت امنیتی ی-تشکل قانونی بود، که تحت شرایط حاِد کنترل

کارگرانی که بدنه ی اصلی اعتصابات جارِی صنایع نفت و گاز را تشکیل می دهند، نه کارگران رسمی  (۱.۴

)با قراردادهای دایمی(، بلکه عمدتا کارگران پیمانی و موقتی هستند. این کارگران ن��ه ب��ا ی��ک کارفرم��ای

مشترک، بلکه با صدها شرکت مختلف پیمان کاری طرِف قرارداد هستند. درآمد و مزای��ا و حق��وق ق��انونی

آنها به مراتب کمتر از کارگران رسمی  در حیطه ی کارِی مشابه است؛ و شرایط کاری آنها ن��یز )هم��ان طور

که پیش تر گفته شد( به مراتب بدتر از همکاران رسمی شان است؛ اما شمار آنها بسیار بیش��تر اس��ت )نگ��اه

(. از سوی دیگر، نمایندگان کارگران رسمی  نه تنه�ا در اعتراض�ات پیش�ین خ�ود2 جدوِل پیوستکنید به 

برای افزایش حقوق ماهانه و غیره، مطالبات کارگران پیمانی را مط��رح نکردن��د، بلک��ه اخ��یراً در بی��انیه ای

 معضالِت کارگرانتصدیقرسمی، جدایی خود از اعتصابات اخیر را اعالم کردند. آن ها در این بیانیه، ضمن 

پیمانی، مدعی شدند که اعتصاب و متوقف سازِی کار و تولید راه ح��ل مناس��بی ب��رای پی گ��یری مطالب��ات

کارگری نیست. با این اوصاف، اعتصابات هماهنگ کارگران پیمانی در شرایطی ش��کل گ��رفت ک��ه ش��کاف

انیم که ام��روزه یکی از راه ه��ایوجود دارد. می دآشکار و بازدارنده ای در بدنه ی کارگران صنایع نفت وگاز 

 هزار نفر ب�رآورد می ش�ود. عالوه6۰. تعداد کل کارگران پیمانی و موقت که تا امروز به اعتصابات سراسري پیوسته اند، بیش از 7
بر آنان، معلمان قراردادي و بازنشستگان نیز اعتراضات جمعی خود را از سر گرفته اند. 

�ه دامنه ي تدابیر کنترلی-امنیتِی ویژه ي دولت در صنایع نفت وگاز، از. براي داشتن یک تصویر کلی ۸��یریم ک�کافی ست درنظر بگ
�ت. این رقم کارمندان نهادهايشمار ��ر اس��داد امنیتی در درون صنایع نفت و گاز حدود چهل هزار نف��ادل تع��اً مع��ارگرانتقریب� ک

 رسمی شاغل درکارگراِن در اعتصاب به سر می برند. عالوه بر این، برطبق مصوبه ي دولت، حدود یک سوم از اینکپیمانی ست که 
صنایع ِ نفت وگاز نیز از میان کسانی استخدام شده اند که س�ابقه ي عض�ویت در یکی از نهاده�اي نظ�امی ی�ا ش�به نظامی را دارن�د.

«( کمیته ي عمل سازمانده ي کارگري)برگرفته از دو گزارش »
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مرسوم تفرقه اندازی در صفوف کارگران، به ک��ارگرفتِن آن ه��ا ب��ا ان��واع متف��اوت قرارداده��ای ک��ار در ی��ک

 درتوزیع کارگران برحسب انواع قرارداد ک��اریمحیط کار یا یک حوزه ی کارِی معین است )برای آگاهی از 

(. ام��ا ک��ارگران پیم��انی در اعتص��اباِت خ��ویش، ب��ا تعه��د و۱ جدولصنایع نفت و گاز ایران نگاه کنید به 

هوشمندی طبقاتی، مطالبات همکاران رسمی ِ خود را نیز گنجانده اند و از این طریق آنها و سایر کارگران را

. باید دید این اقدام آنها تا چه حد می تواند بر فراز شکاف ها و تردیدهای موجودفراخوانده اندبه همبستگی 

پلی بزند تا سطح مبارزات طبقاتی را ارتقا دهد.

در ای��ران و خ��واه در)خ��واه م، رواج جهانی کار پیم��انی در عص��ر نولیبرالیس��م می دانیهمان طور که  (۱.۵

آلمان(، اهداف چن��دگانه ای را دنب��ال می کن��د ک��ه مهم ت��رین آنه��ا عبارتن��د از: ارزان س��ازی ن��یروی ک��ار،

بازگذاشتن دست کارفرما ازطریق محروم سازی کارگران از حقوق و حمایت های قانونی، منعطف سازی کار،

و جلوگیری از تمرکز مکانی و استمرار زمانِی فعالیت کاری ، که به پراکندگی کارگران می انجامد. تحمی��ل

این وضعیت، کارگران را دچار ناامنی شغلی و معیشتی می کند و توام��ان حمایت ه��ای ق��انونی و امکان��ات

با درص��د ک��ارگران ۹۰دفاع و مقاومت جمعی را از آنان سلب می کند. برای مثال، امروزه در ایران بیش از 

 ک��ار پیم��انی وذیل این اش��تغال های موق��تی، که بخش ب��زرگی از ۹کار می کنندقراردادهای کارِی موقت 

پ�روژه ای و - اغلب - ب�ا واس�طه ی شرکت های »تامین ن�یروی انسانی« انجام می گیرد. یک پیام�د بی واسطه و

مهم این وضعیت، رشد گرایِش افراطی به محتاط بودن نزد کارگران پیمانی و موقتی است؛ چون فاص��له ی

ت��دارک )ی��ا مش��ارکت در( است. با این اوصاف، ناگفت��ه پیداس��ت ک��ه اندکآنها تا اخراج و بیکاری بسیار 

ک��ارگران پیم��انی نفت و گ��از مس��تلزم ح��د ب��االیی از ش��هامت واعتص��ابات گس��ترده ی اخ��یر از س��وی 

. ۱۰ برخورداری از عزم و آگاهِی باالی طبقاتی ستنشانه یفداکاری ست، که این خود 

 اعتصابات جارِی کارگران پیمانِی نفت و گاز دس��ت کم ب��ه س��ه دلی��ل ب��ه ط��ور بی واس��طه از اهمیت(۱.۶

 این اعتصابات درست یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری که باالف( سیاسی ویژه ای برخوردار است:

تحریم گسترده ی مردم همراه بود، آغاز شد. از این نظر، شروع این اعتصابات به واق��ع فراخ��وانی ب��ود ب��رای

تدوام مبارزه در سطحی فراتر از مبارزات نمادین؛ یعنی وق�وع این اعتص��ابات اشارتی س��ت ب��ه می��دان های

 دولت ایران با انتخابات نمایشِی اخیر گام روش��نب( واقعی برای تدارک مبارزات موثر علیه قدرت مسلط؛

ساختار قدرت برداشت؛ هدف اصلِی دولت از این اقدام، کس��بنهایِی  به سمت یک دست سازی قاطعانه ایو 

مقاومت ها و مبارزات و خصوصا خیزش ه��ای س��تمدیدگان درگسترِش آتی آمادگی برای مقابله ی موثر با 

درصورتی که اعتصابات اخیر، به رغم کارش��کنی ها و. با این پیش زمینه، ۱۱استمتن وضعیت بحرانی حاضر 

�تر از یعنی در سرآغاز اجراي سیاست هاي نولیبرالی در ایران، درصد قراردادهاي کار موقتی،  1۹۸۹. در سال ۹��د از1۰کم� درص
کل جمعیت کارگران بود.

 از حمایت ه�ايک�ارگران پیم�انی درصدي و بیکارِي فراگیر( و عدم برخ�ورداري ۴۰ بحران اقتصادي حاضر )تورم ا توجه به. ب1۰
�ود��ه خ�قانونی و بیمه اي، می توان دریافت که آن ها وابستگی مفرطی به حفظ اشتغال خویش دارند. اما در بسیاري از ویدئوهایی ک
کارگران با موبایل از صحنه هاي ترک کار و اعتصاب تهیه و در شبکه هاي اجتماعی منتشر کرده اند، ک�ارگرانی را می بی�نیم ک�ه ب�ا

این سرخوش�ی به رغم آگ�اهی از ع�واقب اعتصاب می پیوندند. این تناقض، یع�نی بهخنده و سرخوشی وسایل را تحویل می دهند و 
�ان��ارگران جه��د: »ک�وخیم اخراج و بیکاري، شاید تنها با نظر به این جمله ي معروف مارکس و انگلس در مانیفست قابل فهم باش

 جز زنجیرهاي شان چیزي براي ازدست دادن ندارند«. 

�ت11��وان ریاس�. حدود ده روز پس از انتخابات ریاست جمهوري، یکی از مخوف ترین چهره هاي نظام قضایی )محسنِی اژه اي( به عن
  گردید؛ بدین ترتیب، عزم دولت اسالمی ایران براي سنگربندِي تهاجمی در برابر جامعه عیان تر شد.   قوه ي قضائیه منصوب 

۴



ادام��ه یاب��د )بی آنک��ه ب��ا، همچنان ۱2وعده ها و تهدیدات و سرکوب های فعلی از سوی پیمان کاران و دولت

، با س��رکوب تمام عی��اری روب��روسایر اعتصابات کارگری و نیز اعتراضات سیاسِی عمومی پشتیبانی گردند(

 با تشدید بحران های اقتصادی-سیاسی در ایران و ناتوانی و ش��کنندگی دولت )ک��ه توس�لج( خواهد شد؛

(، مس�اله ی ض�رورتراهی نارس�ا ب�رای پنهان س�ازِی این شکنندگی ستافراطی به سرکوِب مستقیم صرفا 

گذار از دیکتاتوری تمامیت خواه )و نولیبراِل( حاکم بر ایران هرچه بیشتر ب�رای اک�ثریت م�ردم تحت س�تم

اعلیت سیاس��یف�� ن��وع و امکان��ات و سمت وس��وی این گ��ذار، و مس��یربرجس��ته می ش��ود. در این می��ان، 

س��ت ک��ه پاس��خ آن تنه��ا در پراکس��یسمهم و چالش برانگیزی این فرآیند، مس��اله ی بس��یار پیش برنده ی 

تاریخی مشخص می شود. از این منظر، اعتصابات اخیر چشم انداز و نقشه ی راه جدیدی برای پاسخ به این

پرسش می گشاید.

اعتصابات جاری در ایران با وضعیت جهانی طبقه ی کارگر. پیوند ۲

رویک��رد رایج در بازت��اب اخب��ار اعتص��ابات و مب��ارزات ک��ارگری در نق��اط مختل��ف جه��ان، جلب توج��ه و

همبستگی س�ازمان های ک�ارگری و نیروهای رزمن�ده ی ضدسرمایه داری  در سایر جوامع اس�ت. این رویکرد از

این باوِر درست عزیمت می کند که درهم تنی��دگِی بی س��ابقه ی مناس��بات  س��رمایه داری در جه��ان ام��روز،

همبستگی انترناسیونالیستی را بیش از همیشه ضروری می س��ازد. ام��ا در کن��ار ض��رورت همبس��تگی های

عملی با مبارزات کارگران در مناطق مختلف جهان، وجهی که باید به طور وی��ژه ای ب��ه آن توج��ه ک��رد آن

است که به واسطه ی نشر و مبادله ی اخبار مربوط به مبارزات و اعتصابات کارگری، چه تجاربی را می ت��وان

انتقال داد یا از آن خود کرد. مساله این است که داللت های عام و فراملی یک رویداِد ک��ارگرِی معین چ��ه

هستند؛ اینکه هر پیکار طبقاتِی مشخص چه حقایقی را درباره ی مناسبات جهانی کار و سرمایه در دنی��ای

امروز آشکار می سازد، و چه راهکارهایی را برای مبارزه علیه این مناسبات عرضه می کند. بنابراین، می توان

 اعتصابات جاری کارگران پیمانِی صنایع نفت و گاز ایران چه داللت هایی فراتر از وض��عیت کارگرانپرسید

دس��ت کممی ت��وان و مبارزات طبقاتی در ایران دارند؟ درباره ی داللت ه��ا و اهمیِت ف��راملِی این اعتص��ابات، 

 مشخص )و مرتبط( زیر را برشمرد: جنبه های

طی گسترش جهانی مناسبات نولیبرالی، برون سپاری ک�ار و ک�ار پیم�انی ب�ه ش�کل مس�لط ک�ار در( ۲.۱

 اس�تثمار وکارکرد نه�ایِی آن اف�زایش س�ود ازطری�ق اف�زایش ن�رخبسیاری از جوامع بدل شده است، که 

سازگارِی بیشتر این شکل کار با رانت خواری و فسادتضعیف امکاناِت مقاومت کارگران است. عالوه بر این، 

 جوامع جنوب جهانی( جذابیت آن را برای دولت و صاحبان س��رمایه و ش��رکت هایاقتصادی )خصوصا در

پیمان کاری بیشتر می کند، حال آنکه فاکتور فساد اقتصادی به نوبه ی خود شدت استثمار نیروی کار را ب�از

هم باالتر می برد. توسعه ی به اصطالح »مناطق آزاد اقتص��ادی« ش��یوه ی ق��انونِی رایجی  س��ت ب��رای ایج��اد

. ب�ا توج��ه ب�ه ت�ازگیرا ممکن می سازند اجرای آزادانه  تر و وسیع تر این فوق استثمار کهقلمروهای ویژه ای 

 از مبارزات کارگراِن پیم��انینمودینسبِی تثبیت این شکل از کار و گسترش »مناطق آزاد اقتصادی«، هر 

 کارگر اعتصابی ی�ک پاالیش�گاه ی�ک روز پس از اعالم اعتص�اب؛ ی�ا قط�ع دسترس�ی ب�ه آب  اش�امیدنی و7۰۰. مانند اخراج 12
 اعتصاب )مثل عسلویه(. محیط هايتعطیل کردن غذاخوري ها و خوابگاه هاي کارگران در برخی از 
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 و تعمیق مبارزات کارگران در سایر جوام��ع باش��د.رشدعلیه این وضعیت می تواند حاوی درس هایی برای 

اگر بناست مبارزات کارگرْی متناسب با تحوالت شتابان سرمایه داری رشد و ژرفا یابند، ک��ارگران می بای��د

تجارب مبارزاتِی جدیِد هم زنجیراِن خویش را با دقت دنبال و تحلی�ل و از آِن خ�ود کنن��د. همبس�تگی ب�ا

 جاری تنها با برداشتن این گام دوم تکمیل می شود. مبارزات 

 کشورهای جن��وب جه��انی در نظ��ام ب��ازار جه��انی و مناس��باتادغاِم نئولیبرالیسم جدیدترین شکل (۲.۲

 الیت های سیاسی- اقتص��ادِیبه عنوان بسیاری از این کشورها )حاکمانسلطه ی هم بسته ی آن بوده است. 

ثب��ات جه��انِی دولت ش��ان و هم ب��رای تض��مین من��افع  طبق��اتی  و امتی��ازاِت هم ب��رای ت��امینمس��لط(، 

تشدیدتحمیل و بسط مناسبات نولیبرالی دارند. پیامدهای این وضعیت، انحصاری شان عالقه ی ویژه ای به 

فاص��له ی دولت ه��ا ب��ا اک��ثریت زحمت کش��ان و مزدبگ��یراِن فرودس��ت و رش��د نارض��ایتی های سیاس��ی و

مقاومت های مردمی ست. درنتیج��ه، بس��یاری از دولت ه��ای جن��وب جه��انی ض��من حراس��ت از ملزوم��اِت

سرمایه داری جهانِی نولیبرال در قلمرو بومِی خویش، گرایش فزآینده ای به سمت دیکتاتوری، نظ��امی گری،

. بنابراین، جنبش های کارگری در این جوامع، ب��رای مق��ابله ی۱3و بسط و تشدید دستگاه سرکوب یافته اند

مؤثر با ستم و استثماِر سرمایه ِی جهانی شده، توامان می باید پیکاری را علیه سرکوب و فساد و خودکامگِی

دولت پیش ببرند. از این منظر، وضعیت طبقه ی کارگر و مبارزات ک��ارگری در ج��ایی مث��ل ای��ران قاع��دتاً

معنای ویژه ای برای کارگران سایر جوامع جنوب جهانی می یابد. 

در مسیر تاریخِی توسعه ی سرمایه داری در سطح جهان، کشورهای پیرامونی محکوم بودند الگوه��ای( ۲.۳

اقتصاد سرمایه داری را جذب و اقتباس کنند. اما این توسعه ی تحمیلی، به دلیل سازوکارهای اس��تعماری و

امپریالیستی و نواستعماری، در اکثر موارد با ایجاد ساختارهای حداقلی دموکراتیک )نظ�یر نظ�ام سیاس�ی

لیبرال دموکراس�ی و احزاب و مطبوعات نس�بتاً آزاد(، نهادها و قوانین حم�ایتی و تشکل های مس�تقل ک�ارگری

همراه نبوده است. درنتیجه، استثمار س��رمایه دارانه و س��رکوب مقاومت ه��ای س��تمدیدگان در این جوام��ع

عمدتا شکل های عریان تر و خشن تری دارند؛ خصوصا که اقتصاد این جوامع با اهرم زور و سرکوِب دول��تی،

به شیوه ای نابرابر - در متن بازار جهانی - با کانون های جهانی سرمایه داری مفص��ل بندی می ش��ود. از این

منظر، قابل فهم است که چرا نمودها و پیامدهای نولیبرالیسم در جنوب جهانی چنین هار و بی رحمانه اند.

بر این  مبنا، می توان تمثیل مارکس��ی »کالبدشناس��ی انس��ان کلی��د فهم کالبدشناس��ی میم��ون اس��ت« را

به شیوه ی متفاوتی برای مقایسه ی جوامع جنوب جهانی و جوامع شمالی به کار برد: از آنجا ک��ه در غی��اِب

موانع سیاسی-اجتماعی در کشورهای جنوب جهانی، نولیبرالیسم )به عنوان ف��از مت��اخر س��رمایه داری( در

این جوامع پیش��روی و بل��وغ بیش��تری داش��ته اس��ت، فهم وض��عیِت این جوام��ع کلی��د فهم سیاس��ت های

 می خوانید، دولت هاي قدرتمن�د جه�ان در ح�ال م�ذاکره و چ�انه زنی ب�ا نماین�دگان دولت ای�ران ب�رايرا. اکنون که این متن 13
زی�ادياختالف�ات ط�رفین این م�ذاکرات،  هستند. روشن اس�ت ک�ه این دولتمحدودسازي بلندپروازي هاي هسته اي و منطقه اِي 

دارند، و به همین دلیل هم این مذاکرات پس از کشاکش بسیار به دور هفتم کشیده شده است؛ اما موضوع مهمی ک�ه ب�ر س�ر آن
توافق نظِر کامل دارند، ضرورت تداوم و تشدید سرکوب کارگران توسط دولت ایران است، چون اگر کارگراِن جوام�ع مختل�ف ب�ه
انقی�اد مناسبات نولیبرالی تن ندهند، نظم سرمایه دارانه ي مسلط و انباشت جهانی سرمایه مخت�ل می گ�ردد. نکته ي تلخ م�اجرا ولی

 چپ ایران و نیز چپ جهانی( جنگی که دولت ایران به نیابت از روس�یه و چینگستره ينیروهاي چپ )در این جاس�ت که برخی از 
 فالکت ب�ار وزیس�تی وض�عیت»مب�ارزه ي ضدامپریالیس�تی« تلقی می کنن�د. علیه قدرت هاي غربی پیش می برد را به منزله ي ی�ک 

مبارزات نابرابر کارگران ایران بهترین گواه تباهِی این رویکرد است. 

۶



نولیبرالی در جوامع پیشرفته است. به همین ترتیب، بررسِی فراز و فرودهای مبارزات ض��دنولیبرالی در این

کشورها می تواند الهام بخش گسترش مبارزات ضدسرمایه دارانه در کشورهای کانونی باشد.       

 از آنج��ا ک��ه مناس��بات نولی��برالی عمال چ��یزی نیس��تند ج��ز قانونی س��ازِی مح��رومیت ک��ارگران از( ۲.۴

باید پذیرفت ک��ه پس از، ۱۴ابتدایی ترین حقوق انسانی ازطریق بیرون گذاشتن کارگران از شمول قانون کار

اجرای تحمیلِی سیاست های تعدیل  ساختاری در بسیاری از کشورها، کارگران عماًل در ظرف ه��ای ق��انونی

موجود هیچ جایگاهی ندارند. بنابراین، مبارزات آن ها نمی تواند/نمی باید به چارچوب این ظرف های ق��انونی

محدود گردد، یا ب�ا اتک�ا ب�ر نهاده�ای رس�مِی نماین�ده ی این ق�انون انج�ام گ�یرد؛ نهاده�ایی ک�ه ح�تی

مخالفت های معتدل و »قانونمند«شان نیز نهایتا همین قوانین را نرمالیزه می کنند. در همین راس��تا، بای��د

پرسید اگر در جهان امروز اکثر اتحادیه های کارگرِی رسمی می کوشند مطالبات و مبارزات ک��ارگران را ب��ا

قوانین تعدیل شده ی نولیبرالی آشتی دهند و سطح مبارزات را تا س��طح ق��وانیِن موج��ود فروبکاهن��د، چ��ه

امکانات دیگری برای تشکل یابی ک�ارگران و ارتق�ای مب�ارزات آن�ان علی�ه مناس�باِت مس�لط وج�ود دارد؟

تجربه ی اعتصابات جارِی کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز در ایران نشان می دهد که کارگران )اگ��ر اراده

کنند( درغیاب اتحادیه های رسمی و دولت محور بهتر می توانند خودش��ان و مبارزات ش��ان را س��ازمان دهی

کنند. 

 که پیامدهای فاز نولیبرالِی س��رمایه داری را2۰۰۸ پس از فرارسیدن و ماندگارشدِن بحران اقتصادی (۲.۵

در سطحی جه��انی عی��ان س��اخت، پرس��ش از ع��املیت طبقه ی ک��ارگر )پس از س��ال ها نادی��ده گرفتن ی��ا

کمرنگ سازِی آن( بار دیگر موضوعیِت ت��اریخی ی��افت. در همین راس��تا، ام��روزه در س��طح نیروه��ای چِپ

ضدسرمایه داری )ازجمله در اروپای غربی( ضرورت بازیابِی سیاست طبق��اتْی ط��نین ت��ازه ای یافت��ه اس��ت.

نفس سخن گفتن از یک سیاست طبقاتی جدید اما به معنای تأیید وجود و قابلیت های طبقه  ای  ست که ت��ا

؛ حال  آن که آنچه به واقع این بی توجهی۱5چندی پیش حضور یا پتانیسل سیاسی اش لجوجانه انکار می شد

را تسهیل یا بدیهی سازی می کرد، صرفاً گسترده شدن دامنه ی شمول این طبق��ه ب��ود، ک��ه خ��ود ناش��ی از

تنوع بی سابقه ی اشکاِل کار و استثمار در سرمایه داری مت��اخر اس��ت. پس، ب��ا درنظ��ر گ��رفتن گس��تردگی

امروزی طبقه ی کارگر، سیاست طبقاتِی جدید باید با بازشناسی عاملیت سیاسِی انبوه کسانی آغ��از گ��ردد

که در فرودست ترین جایگاه های اجتماعی و شکننده ترین شرایط کارْی زندگی و مبارزه می کنند؛ ازجمل��ه

ک��ارگران پیم��انی و همه ی بی ثبات ک��اران و بیک��اران؛ و خصوص��ا کس��انی ک��ه بن��ا ب��ه جایگ��اه اجتم��اعِی

فرودست شان هرچه بیشتر محکوم به بی ثبات کاری ی��ا بیک��اری هس��تند )مانن��د پناهجوی��ان و آوارگ��ان(.

هرگونه مبارزه ی جمعِی این طیِف عظیم کارگران برای بق��ای ص��رف ی��ا بهب��ود ش��رایِط زیس��تی و ک��اری

)همانند اعتصابات جارِی کارگران پیمانی نفت و گاز در ایران(، همزمان مبارزه  ای علیه تش��دید مناس��بات

استثماری  در جهان کنونی ست؛ و لذا از قابلیت ها و نقش آتی این طبقه  ی درحاِل»شدن« خبر می دهد. 

�انی1۴��ارگران پیم�. رئیس جمهور ایران )حسن روحانی( و وزیر نفت کابینه اش )بیژن زنگنه(، در واکنشی دیرهنگام به اعتصابات ک
�ارچوب��اري در چ��ون ش�رکت هاي پیمان ک��ت، چ�نفت و گاز این جمله ي فاش کننده را بیان کردند که »این مبارزات غیرقانونی س
قانون عمل می کنند«. این هر دو نف�ر البت�ه نمی گوین�د ک�ه این چ�ارچوب ق�انونی ک�ه مع�نی دیگ�رش محروم س�ازي ک�ارگران از

 قانونی ست، نتیجه ي سیاست گذاري هایی بوده است که خود آن ها نقش موثري در پیشبرد آن ها داشته اند.حمایت هاي

. پافشاري در این انکار یا نادیده گیري، بخشا ناشی از برخی واکنش هاي یک س�ویه ب�ه نارس�ایی ها و تناقض�اِت ب�ارز در الگ�وي15
سوسیالیسم شوروي یا مارکسیسم جزمی بوده است. 
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 1پیوست 

پیمانِی صنایع نفت و گازمطالبات کارگران 

 فشرده  ای از این مطالبات آمده است. برای دسترسی به شرح کامل این مطالبات )به زبانفهرست آلمانیمتن در 

 خرداد: 3۰فارسی( رجوع کنید به بیانیه ی کارگران اعتصابی در 

بیانیه ی کارگران پیمانی نفت در پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها

۲پیوست 

۱۶توزیع کار پیمانی و قراردادی در صنایع نفت و گاز ایران

مشارکت در اعتصابات جاری شمار کارگران نوع اشتغال و قرارداد کار

نه ۸5۰ قراردادهای خاص

نه ۶۴۰۰۰ کارگر رسمی )قرارداد دایمی(

نه (عمدتا)  3۴۰۰۰ کارگر رسمی )قرارداد موقت(

۱۰۶۰۰۰ بله(بخشا)   کار پیمانی با قرارداد قابل تمدید

بله (بخشا)  ؟  کار پیمانِی موقت یا پروژه محور

۱۴۰۰ تیر ۱۴ 

*   *   *

kaargaah.net

برگرفته از گزارش تحلیلی زیر )با اندکی تغییرات(: 16

.1۴۰۰ تیر 2«.  کارگران پروژه اي صنایع نفت، گاز و نیروگاهی1۴۰۰اعتصاب سراسري کمیته ي عمل سازمانده ي کارگري: »

۸

https://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch/politik/asien/iran-oelindustrie-gasindustrie-streiks-6539.html
http://bit.ly/3xMI8wM
https://ksazmandeh.com/2021/06/23/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA/
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