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اين اعتصابات مىتوانند و
بايد پيروز شوند!

خالد حاج محمدی

اعتصابــات وســیع کارگــران نفــت و گاز و ﴎانجــام آن ،پیــروزی یــا
شکســت و چگونگــی رســیدن بــه آن مهمﱰیــن ســوال روی میــز جنبــش
کارگــری در ایـران و همــه حامیــان آن و بعــﻼوه روی میــز هــر ســه قــوای
حاکمیــت و کارفرمایــان در ایـران اســت .حــول ایــن اعتصابــات دو طبقــه
در ســطوح مختلــف در مقابــل هــم ســنگر گرفتــه انــد ،طــرح میریزنــد،
تــﻼش میکننــد و حــول خــود فضــای جامعــه را امــا بــه خــود اختصــاص
داده انــد .حاکمیــت و همــه رســانه هــا ،مراکــز اطﻼعاتــی ،بیــت خامنــه
ای و قــوه قضائیــه ،مجلــس و دولــت ،وزارت کار ،خانــه کارگــر و شــوراهای
اســﻼمی ،امــام جمعــه هــا و  ،...همـراه بــا اتحادیــه کارفرمایــان جملگــی
بســیج شــده انــد .نگرانــی از ﴎانجــام ایــن اعتصابــات و چگونگــی خﻼصی
از آن و تــرس از گســﱰش بــه پﱰوشــیمی هــا ،ماشــین ســازی هــا ،فــوﻻد،
بــرق و ترانســپورت و مراکــز دیگــر صنعتــی در جامعــه ای کــه اک یــت
عظیــم مــردم بــه ایــن حاکمیــت نــه گفتــه اســت ،مســئله را بــی انــدازه
حســاس و پیچیــده کــرده اســت .در صــف مــا هــم دقیقــا ماننــد باﻻیــی
هــا تــﻼش ب ـرای پیــروزی خــود و عقــب رانــدن آنهــا ،تــﻼش ب ـرای جلــب
ح یتهــای بیشــﱰ و فشــار بیشــﱰ بــه دولــت و کارفرمایــان ،تــﻼش ب ـرای
تبدیــل ایــن تحــرک حــق طلبانــه بــه اهــرم فشــاری جــدی و ﴎاﴎی بـرای
توفیــق یافـ کارگـران و بعــﻼوه بـرای عقــب رانــدن دولــت و بــورژوازی
ای ـران و ترمــز کــردن تعــرض افســار گســیخته انهــا بــه ســطح معیشــت
طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم در جریــان اســت .بــه ایــن اعتبــار همــه
بخشــهای طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم جامعــه پیــروزی کارگـران نفــت
و گاز را از آن خــود میداننــد ،بــه آن امیــد بســته انــد و بــه ســهم خــود
تــﻼش میکننــد اعتصابیــون را ح یــت کننــد.
بعــد از مضحکــه انتخابــات و نــه تنهــا عــدم ﴍکــت مــردم آزادیخــواه در
ایــن ماجــرا بعــﻼوه تبدیــل ایــن مناســك بــه اعــﻼم نفــرت از حاکمیــن،
اعــﻼم کیفرخواســت طبقــه کارگــر ،زن و جــوان و بخــش محــروم جامعــه
علیــه فقــر و محرومیــت و علیــه اســتث ر و اســتبداد سیاســی و احســاس
پیــروزی جامعــه در مقابــل جمهــوری اســﻼمی ،اعتصابــات اخیــر امیــد و
شــور و شــوق در میــان مــردم آزادیخــواه را دو برابــر کــرد .جایــگاه نفــت
و گاز بــه عنــوان مراکــز پرســود و ســتون مهــم و پایــه ای چرخــش اقتصــاد
ایــران و نقــش و فشــار ایــن اعتصابــات از طرفــی و بــه میــدان آمــدن
»کارگــر نفــت مــا رهــﱪ ﴎســخت مــا« نــه تنهــا نقــش کلیــدی کارگ ـران
ایــن مراکــز و قــدرت بــزرگ کارگــر صنعتــی ایـران را بــه ایــش گذاشــته
اســت ،بعــﻼوه دور جدیــدی از مبــارزه طبقــه کارگــر ای ـران ب ـرای کوتــاه
کــردن دســت بــورژوازی ای ـران از ســفره نــان شــب ایــن طبقــه و اقشــار
پاییــن را بــه ایــش گذاشــته کــه شــادی و امیــد در پاییــن و تــرس و
وحشــت در بــاﻻ را باعــث شــده اســت ... .صفحــه۳

آذر مدرسی

كارگ ران نفت و
زمين لرزه سياسى در اي ران

در حالیکــه جمهــوری اســﻼمی مشــغول بیــرون کشــیدن ﻻشــه لــت و پــار شــده »نظــام« از زیــر
بــازار »انتخابــات« ،کمــر راســت کــردن از زیــر بــار ایــن مضحکــه و ﻻپوشــانی شکســت خــود
در مقابــل مــردم بــود ،اعتصــاب کارگــران نفــت ایــن واقعیــت »تلــخ« را در مقابلشــان قــرار
داد کــه جــدال میلیونــی بــر ﴎ رفــاه ،معیشــت و آزادی ،وارد دور جدیــدی از خــود میشــود.
نشــان داد طبقــه کارگــر در ای ـران فقــط از کنــار ایــش »انتخابــات« بــی تفــاوت نگذشــت و
»خانــه نشــین« نشــد و در روزهــای »مبــارزه انتخاباتــی« در تــدارک صــف بسـ متحدانــه و بــه
جــدال طلبیــدن برنــده و بازنــده ایــن مضحکــه بــود .درســت روز  ۲۸خــرداد زمانیکــه در حــوزه
هــای انتخاباتــی مگــس هــم پــر یــزد کارگـران نفــت در خــارک شــیپور اعتصــاب را بــه صــدا در
آوردنــد و بــه دنبــال آن کارگ ـران ســایر مراکــز نفــت و گاز در اع ـﱰاض بــه ﴍایــط غیــر انســانی
کار ،بــه حقوقهــای معوقــه ،بــه دســتمزد زیــر خــط فقــر و بــه امنیتــی کــردن محیــط کار خــود
وارد اعتصــاب شــدند .کارگ ـران نفــت بــه »رئیــس جمهــور منتخــب« و حامیانــش فرصتــی ب ـرای
تنفــس بعــد از پشــت ﴎگذاشـ ﴎباﻻیــی انتخابــات را ندادنــد و بــه »برنــده« و »بازنــده« ایــن
انتخابــات نشــان دادنــد کــه طبقــه کارگــر و مــردم محــروم تنهــا بــه شکســت دادنشــان در ایــش
انتخابــات رضایــت یدهنــد و از ایــن شکســت ،از تودهنــی کــه حاکمیــت از مــردم معــﱰض و
آزادیخــواه خــورد و از انشــقاق درونــی شــان بـرای رســیدن بــه حــق خــود و بـرای پیــﴩوی هــای
گســﱰده تــر ،بیشــﱰین اســتفاده را میکنــد .اعتصــاب کارگـران نفــت طعــم شــیرین پیــروزی مــردم
بــر کل »نظــام« را دو چنــدان کــرد .صفحــه۲

زنگنه آمد! هوشيار باشيد!
اطﻼعیه حزب حكمتیست خط رسمی

در ادام ــه گس ــﱰش اعتصاب ــات کارگ ـران نف ــت ،جن ــاب بی ــژن زنگن ــه وزی ــر نف ــت ورود ك ــرده اس ــت و از
ت ــﻼش ب ـرای ح ــل مش ــکﻼت حق ــوق و مزای ــای »کارکن ــان رس ــمی« ت ــا پای ــان تیرم ــاه دم زده اس ــت ،ام ــا
درخواس ــتهای »كاركن ــان پی ن ــکاری و پ ــروژهای« را »ف راقانون ــی« نامی ــد .جن ــاب زنگن ــه روز یکش ــنبه
شش ــم تی ــر م ــاه در م ــورد نیروه ــای پی ن ــکاری و پ ــروژهای وزارت نف ــت گفت ــه ب ــود» :مش ــکل ای ــن
اف ـراد ارتباط ــی ب ــه قان ــون بودج ــه  ۱۴۰۰ن ــدارد و مرب ــوط ب ــه قان ــون کار اس ــت .ل ــذا طب ــق قان ــون کار ه ــر
آنچ ــه ب ــه آنه ــا تعل ــق بگی ــرد را پرداخ ــت میکنی ــم ،ام ــا درخواس ــتهای ف راقانون ــی آنه ــا مس ــئله
دیگ ــری اس ــت«.
همزم ــان ب ــا اظه ــارات بی ــژن زنگن ــه ،س ــخنگوی کمیس ــیون ان ــرژی مجل ــس از ت ــﻼش ب ـرای بررس ــی و ح ــل
مش ــکﻼت کارکن ــان وزارت نف ــت خ ــﱪ داد و اف ــزود» :مق ــرر ش ــد از طری ــق رئی ــس مجل ــس و کمیس ــیون
ان ــرژی ،مج ــوز ﻻزم ب ــه وزارت نف ــت داده ش ــود ت ــا بتوان ــد نس ــبت ب ــه پرداخ ــت علیالحس ــاب حق ــوق
کارکن ــان اق ــدام کن ــد «.ایش ــان در رابط ــه ب ــا افزای ــش حق ــوق کارکن ــان رس ــمی وزارت نف ــت گف ــت بناب ــر
قان ــون نبای ــد حق ــوق کارمن ــدان  ۱۵ب راب ــر بیش ــﱰ از حداق ــل دس ــتمزد ) ۲.۵میلی ــون توم ــان( باش ــد ،ل ــذا
بیش ــﱰ کارکن ــان رس ــمی وزارت نف ــت مش ــمول افزای ــش  ۲۵درص ــد حق ــوق نش ــدهاند .ن ــه وزی ــر نف ــت و
ن ــه آق ــای نخع ــی ،قول ــی ب ـرای ح ــل مش ــکﻼت کارگ ـران پی ن ــکاری و پ ــروژهای ندادهان ــد.
رفقای كارگر
هوش ــیار باش ــید! جن ــاب وزی ــر و عمل ــه و اك ــره ای ــن نظ ــام ب ـرای ایج ــاد تفرق ــه و انش ــقاق ب ــه می ــان ش ـ
آم ــده ان ــد .سیاس ــت اینه ــا در برخ ــورد ب ــه زمی ــن ل ــرزه اعتصاب ــات ی ــك دس ــت و ی ــك رن ــگ ش ـ  ،طب ــق
معم ــول دام ــن زدن ب ــه ش ــكاف می ــان »كاركن ــان رس ــمی« و »كاركن ــان پی ن ــكاری« اس ــت .اینه ــا آم ــده اند
ت ــا مث ــل همیش ــه ب ــه نقط ــه ق ــدرت ش ـ یعن ــی اتح ــاد ش ـ حمل ــه كنن ــد!  ...صفح ــه۲
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زنگنه آمد هوشیار باشید
نبای ــد اج ــازه داد ك ــه یکرنگ ــی و اتح ــاد در صف ــوف كارگ ـران نف ــت ب ــا دسیس ــه ،توهی ــن و
تحقی ــر كارگ ـران ب ــه »رس ــمی« و »پی ن ــكاری« از ط ــرف جن ــاب وزی ــر و دول ــت اش در ه ــم
بش ــكند .ب ــه مجام ــع عموم ــی خ ــود ،ب ــه م راج ــع خ ــرد جمع ــی خ ــود ات ــكا كنی ــد! وع ــده
وعیده ــای توخال ــی ب ــاﻻ و سیاس ــت ﴎ دوان ــدن آنه ــا را گ ــوش نكنی ــد .اینه ــا ت ــا ه ــم اكن ــون
ب ــه جای ــگاه كلی ــدی اعتص ــاب قدر ن ــد ش ـ در تعیی ــن چن ــد و چ ــون دنی ــای ف ــردا آگاه
ش ــده ان ــد .آم ــده ان ــد ت ــا روحی ــه اتح ــاد و ب ـرادری در صف ــوف كارگ ـران نف ــت را خ ــرد كنن ــد!
ه ـراس و وحش ــت ش ــان از اتح ــاد و همبس ــتگی طبقات ــی ش ـ  ،واقع ــی اس ــت! ب ــه نقط ــه
ق ــدرت ت ــان ،ب ــه مجام ــع عموم ــی و تصمی ـ ت جمع ــی ت ــان و ب ــه اتح ــاد و ه ــم ﴎنوش ــتی
ت ــان متوس ــل ش ــوید! حاکمی ــت از کان ــال جن ــاب زنگن ــه ،ای ــن خ ــوك كثیف ــی ك ــه ب ــا توس ــل
ب ــه سیاس ــت تفرق ــه قص ــد ك ــرده اس ــت ك ــه صف ــوف كارگ ـران نف ــت را ش ــقه ش ــقه كن ــد،
بای ــد ب ــا مش ــت محك ــم ش ـ ب ــر دهان ــش پاس ــخ درخ ــور بگی ــرد و بدرق ــه ش ــود .ای ــن دول ــت
و ق ــوای س ــه گان ــه آن هن ــوز م ــزه شكس ــت از دس ــت ب ـرادران ش ـ و خان ــواده ه ــای آنه ــا
در هف ــت تپ ــه را زی ــر زب ــان دارد .شكس ــتی ك ــه ب ــدون تكی ــه كارگ ـران و ره ـﱪان هف ــت تپ ــه
ب ــر مجام ــع عموم ــی و تامی ــن اتح ــادی یكپارچ ــه و قدر ن ــد در صفوفش ــان علی ــه ﴎمای ــه
داران و دول ــت ،ممک ــن نب ــود.
ره ﱪان و دست اندركاران اعتصابات نفت
كارگ ـران را ب ــه مجام ــع عموم ــی خ ــود ف ـرا بخوانی ــد! متش ــكل و متح ــد اعتص ــاب ت ــان را
ب ـرای احق ــاق حق ــوق خ ــود و علی ــه اس ــتث رگ ران ،علی ــه کارفرمای ــان و حکومتش ــان ادام ــه
دهی ــد! دسیس ــه ه ــای جن ــاب وزی ــر و ق ــوای س ــه گان ــه حاكمی ــت را ب ــر م ــﻼ كنی ــد .اتح ــاد
و بــرادری و قــدرت خــود را از پاییــن اعــ ل كنیــد .سیاســت تفرقــه و شــكاف میــان
»كاركن ــان رس ــمی« و »غی ــر رس ــمی« را در ه ــم بش ــكنید .ﴍاف ــت و وج ــدان كارگ ــری خ ــود
را ب ــه مع ــرض ای ــش بگذاری ــد ت ــا ه ــر كس ــی ك ــه از بی ــرون ب ــه صف ــوف ش ـ ن ــگاه میكن ــد،
بدان ــد و بفهم ــد ك ــه كارگ ـران تنه ــا ب ــا تكی ــه ب ــر نی ــروی خ ــود ،ب ــا تكی ــه ب ــر تصمی ــم
جمع ــی و ص ــف متح ــد خ ــود ،میتوانن ــد هج ــوم ﴎمای ــه داران و دول ــت آنه ــا را خنث ــی و
افس ــار بزنن ــد .بگ ــذار طبق ــه حاكم ــه در ای ـران بفهم ــد ك ــه ب ــا چ ــه قدرت ــی روب ــرو اس ــت!
بگ ــذار بدانن ــد ك ــه کارگ ـران از هف ــت تپ ــه ت ــا صنع ــت نف ــت و گاز و پﱰوش ــیمی ،ب ـرای
رســیدن ب ــه اه ــداف و مطالباتش ــان ،تنهــا بــه ق ــدرت اتحــاد خ ــود متكــی ان ــد .بگــذار
بفهمنــد كــه تجربــه پــر فــراز و نشــیب كارگــران هف ــت تپــه و اتحــاد قدر نــد آنــان
ام ــروز در نف ــت و س ــایر م راك ــز كلی ــدی كارگ ــری در دس ــت تك ـرار و تكثی ــر اس ــت .بگ ــذار
ص ــدای ح ــق طلب ــی کارگ ــر نف ــت ره ــﱪ ﴎس ــخت طبق ــه کارگ ــر در ای ـران ای ــن ب ــار متحدت ـر،
یکپارچ ــه ت ــر و ب ــا توقع ــات باﻻت ــر هم ــه ج ــا ش ــنیده ش ــود .ای ــن برآم ــد كارگ ــری را بای ــد ت ــا
آخری ــن حلق ــه پی ــروزی ب ــه پی ــش ران ــد .ش ـ در ای ــن کارزار تنه ــا نیس ــتید ،م ــوج ح یتها از
اعتص ــاب ش ـ و ب ـرای پی ــروزی ش ـ ﴍوع ش ــده اس ــت .چش ــم جامع ــه ای ـران ب ــه ش س ــت!
امی ــد محروم ــان ای ـران ،امی ــد ب ــه رف ــاه ،خوش ــبختی و ی ــك زندگ ــی ﴍافتمن ــد ،ب ــه ش س ــت!
زنده باد اتحاد و همبستگی كارگ ران نفت
زنده باد اعتصاب قدر ند كارگ ران نفت
حزب حكمتیست خط رسمی
 ۲۸ژو ن ۲۰۲۱
*************************
كارگران را به مجامع عمومى خود فرا بخوانيد!
متشكل و متحد اعتصاب تان را براى احقاق حقوق خود و عليه
استثمارگران ،عليه كارفرمايان و حكومتشان ادامه دهيد! دسيسه هاى
جناب وزير و قواى سه گانه حاكميت را بر مﻼ كنيد .اتحاد و برادرى
و قدرت خود را از پايين اعمال كنيد .سياست تفرقه و شكاف ميان
»كاركنان رسمى« و »غير رسمى« را در هم بشكنيد .شرافت و وجدان
كارگرى خود را به معرض نمايش بگذاريد تا هر كسى كه از بيرون به
صفوف شما نگاه ميكند ،بداند و بفهمد كه كارگران تنها با تكيه بر
نيروى خود ،با تكيه بر تصميم جمعى و صف متحد خود ،ميتوانند
هجوم سرمايه داران و دولت آنها را خنثى و افسار بزنند .بگذار طبقه
حاكمه در ايران بفهمد كه با چه قدرتى روبرو است!

٢

گزارش پيكت لندن در حمايت از
اعتصابات نفت ،گاز و پتروشيمى
روز دوشــنبه هفتــم تیــر  ۱۴۰۰برابــر بــا  ۲۸ژوئــن  ۲۰۲۱پیکــت ح یتــی از اعتصــاب
کارگ ـران نفــت ،گاز و پﱰوشــیمی ای ـران ،مقابــل ســاخت ن ایندگــی ﴍکــت نفــت
ایــران در شــهر لنــدن برگــزار گردیــد .ایــن پیکــت بــا فراخــوان تشــکیﻼت لنــدن
حــزب حکمتیســت ) خــط رســمی( و همراهــی »شــورای همبســتگی بــا مبــارزات
آزادیخواهانــه مــردم ای ـران« ،بــه پیــش رفــت.
ﴍکــت کننــدگان بــا حضورشــان پیــام ح یتــی خــود را در هشــتمین روز اعتصــاب
و رژه کارگ ـران در قلــب مراکــز صنعتــی ای ـران کــه بــورژوازی ای ـران را بــه تکاپــو و
دلهــره انداختــه ،رســاندند .حاﴐیــن بــا در دســت داشـ شــعارهای انگلیســی بـرای
جلــب توجــه مــردم و رهگــذران ،همچنیــن بــا ﴎ دادن شــعارهای نظیــر » آزادی
برابــری اداره شــورایی ،کارگــر نفــت مــا ح یــت ات مــی کنیــم ،اعتصــاب اعتصــاب
مدرســه انقــﻼب« و  ...پیــام خــود را بــه کارگ ـران اعتصابــی رســانند و اعــﻼم کردنــد
کــه مثــل همیشــه بــه اشــکال مختلــف از اعتصابــات و اعﱰاضــات کارگــری در ایـران
و از کارگ ـران نفــت بعنــوان َســمبل مبــارزات طبقاتــی کارگ ـران در انقــﻼب نا ــام
 ،۵۷ح یــت میکننــد .عــﻼوه بــر آن اعــﻼم کردنــد در ــاس بــا اتحادیــه هــا و ســازمان
هــای کارگــری در بریتانیــا و ســایر کشــورهای اروپایــی پیگیــر ح یــت هــای طبقاتــی
ب ـرای کارگ ـران و ســایر مبــارزات کارگــری در ای ـران هســتند .مشــخصا رفیــق امــان
کفــا از رهــﱪی حــزب طــی یــک پیــام انگلیســی تصویــری ضمــن اشــاره بــه چنــد و
چــون اعتصابــات ،رو بــه کارگ ـران و فعالیــن کارگــری در نقــاط مختلــف خواســتار
اعــﻼم ح یــت و همبســتگی طبقاتــی بــا کارگ ـران اعتصابــی در ای ـران شــد.
تشــکیﻼت لنــدن حــزب حکمتیســت )خــط رســمی( در ادامــه تﻼشــهای مســتمر خــود
بعنــوان یــک پــای اصلــی فعالیــت هــا در لنــدن ،ب ـرای رســاندن صــدای اعتصــاب
کارگــران نفــت ،گاز و پﱰوشــیمی و ــام مبــارزات طبقــه کارگــر و مــردم محــروم
ای ـران بــه گــوش فعالیــن کارگــری و چــپ بریتانیــا و اروپــا و همچنیــن فشــار بــه
دفاتــر جمهــوری اســﻼمی در لنــدن ب ـرای آزادی کارگ ـران و ســایر زندانیــان سیاســی،
بــه فعالیــت هــای خــودش در اشــکال مختلــف ادامــه میدهــد.
مــا ضمــن قدردانــی از رفقایــی کــه در ایــن ﴍایــط ســخت و روز اول کاری خودشــان
را بــه محــل پیکــت رســاندند ،مدافعیــن طبقــه کارگــر و ســازمان هــای چــپ و حامــی
کارگــر را بــه همراهــی بیشــﱰ بــرای ح یــت از اعتصــاب کارگــران نفــت و گاز و
پﱰوشــیمی و ســایر اعﱰاضــات کارگــری فـرا میخوانیــم.
تشکیﻼت لندن حزب حکمتیست خط رسمی
یکم ژوئیه ۲۰۲۱

قدرتطبقهكارگردراتحاداوست!

ح

ت ۳۶۴

كارگران نفت و

اعتصاباتــی کــه بــه ﴎعــت فضــای سیاســی جامعــه را تســخیر کــرد و »انتخابــات« را بــه
حاشــیه رانــد .هــارت و پــورت »امیــد بــه بهبــود و تغییــر در بــاﻻ«» ،اجـ ع نظــام«» ،حاکمیت
یکدســت«» ،پیــروزی انتخاباتــی« و  ....زیــر فشــار جنبــش کارگــری در یــک چشــم بهــم زدن
پــودر شــد و هــوا رفــت! اعتصاباتــی کــه بــا بسـ چــرخ مهمﱰیــن مراکــز صنعتــی و اقتصــاد
مملکــت و بــا نشــان دادن وزن و جایــگاه طبقــه کارگــر در جــدال بــر ﴎ آزادی و رفــاه،
زمیــن داغ جــدال طبقاتــی را شــخم زد و ﴎ همــه دشــمنان خــود از بــورژوازی در پوزیســیون
تــا اپوزیســیون را بــار دیگــر و باﻻجبــار بــه طــرف طبقــه کارگــر و »رهــﱪ ﴎســخت« آن
چرخانــد .بــورژوازی در قــدرت بـرای »حــل مشــکل« بــه دســت و پــا افتــاده و تــﻼش میکنــد
بــا امتیازدهــی و ایجــاد تفرقــه در صفــوف کارگــران ایــن بحــران را هــم از ﴎ رد کنــد و
بــورژوازی در اپوزیســیون لطــف فرمــوده و بــه کارگـران »درود« میفرســتد و تــﻼش میکنــد بــا
ایــن اعتصــاب عکســی بگیــرد .امــا همزمــان قــدرت و آمادگــی طبقــه کارگــر را ،ب ـرای ایفــای
نقــش مســتقل خــود در صحنــه سیاســت ،ســبک ســنگین و خــود را ب ـرای تقابلهــای آتــی بــا
ایــن بخــش از »هموطنــان« خــود آمــاده میکنــد.
طبقــه کارگــر جهانــی بــه حــق بیــرون آمــدن ایــن غــول کارگــری را بــا اشــتیاق نظــاره کــرده
و از آن ح یــت میکنــد .کارگـران هفــت تپــه ،ایــن پیشــتازان جنبــش کارگــری ،ورود کارگـران
نفــت بــه دور جدیــد اعتصابــات ﴎاﴎی خــود را تﱪیــک گفتــه و صمی نــه و خالصانــه
تجربیــات گرانبهایشــان در متحــد کــردن هــم طبقــه ای هــای خــود در مجامــع عمومــی،
تجربیــات مقابلــه بــا توطئــه هــای دشــمن بـرای ایجــاد تفرقــه ،بـرای ارعــاب و ﴎکــوب ،بـرای
منــزوی کــردن اعـﱰاض و مبــارزه شــان را در اختیــار کارگــر نفــت و رهﱪانشــان قـرار دادنــد.
»کارگــر نفــت و گار ،اتحــاد اتحــاد« ،پیــام کارگـران هفــت تپــه بــه کارگـران نفــت و گاز ،پیــام
بــه طبقــه کارگــر ایـران بـرای آمــاده شــدن بـرای دور جدیــد جــدال و بـرای تضمیــن پیــروزی
در آن اســت.
ورود قدر نــد کارگ ـران نفــت بــه جــدال ب ـرای رفــاه و آزادی ،خاطــره »تلــخ« انقــﻼب  ۵۷و
نقــش و وزن ایــن بخــش از طبقــه کارگــر را در ذهــن بــورژوازی زنــده کــرد ،بــه یادشــان آورد
این اعﱰاضات میتوانند
این صف میتواند پیروز شود
بــی تردیــد ایــن صــف میتوانــد پیــروز شــود .تجــارب تــا کنونــی اعﱰاضــات و اعتصابــات کارگــری
در ای ـران ،تجربــه اعتصابــات وســیع از کارگ ـران معــدن بافــق و پﱰوشــیمی هــا در گذشــته تــا
مبــارزات اخیــر فــوﻻد ،هفــت تپــه ،هپکــو ،آذر آب و معــادن و ،....و بعــﻼوه اعﱰاضــات وســیع
دور قبــل در نفــت و اعﱰاضــات هــر روزه معلــم و بازنشســته و اقشــار محــروم ،همـراه اتفاقــات
دی ـ ه  ٩٦و آبــان  ٩٨همگــی نــه تنهــا فضــای جامعــه و تــوازن قــوا را بــه نفــع طبقــه کارگــر
تغییــر داده اســت کــه بعــﻼوه موقعیــت و جایــگاه جنبــش کارگــری را بــه پدیــده بزرگــی در
تحــوﻻت ایــن دوره و در ذهــن و محاســبات جامعــه تبدیــل کــرده اســت .اعﱰاضــات چنــد ســاله
کارگ ـران هفــت تپــه ،اتحــاد قابــل تقدیــر آنهــا ،ایســتادگی متحــد و هوشــیارانه آنهــا ،خنثــی
کــردن همــه دسیســه هــا و توطئــه هــای حاکمیــت و کارفرمــا و ارگانهــا و بخشــهای مختلــف
و دســتگاه پلیــس و اطﻼعــات و  ...بعــﻼوه اب ـراز وجــود ره ـﱪان و فعالیــن ایــن مرکــز و بلــوغ
سیاســی بــاﻻی آنهــا ،خدمــت بزرگــی بــه جنبــش کارگــری ایـران کــرد .ایــن تجربیــات را کارگـران
نفــت در اختیــار دارنــد ،آنهــا بــر ســکویی نشســته انــد کــه خشــت بــه خشــت آن در جدالــی
همــه جانبــه روی هــم گذاشــته شــده اســت .همیــن حقایــق اعتصــاب نفــت را در هالــه ای از
ح یــت و تــﻼش بخشــهای مختلــف طبقــه کارگــر و اقشــار محــروم جامعــه در دفــاع از نفتی ها
قـرار داده اســت و همیــن حقایــق موقعیــت دولــت و هــر ســه قــوای آن همـراه بــا کارفرمایــان
و حامیــان آنهــا را ســخت تــر کــرده اســت .ایــن صــف میتوانــد پیــروز شــود تنهــا بــه ﴍطــی کــه
اتحــاد صفــوف خــود را حفــظ کنــد.
ایــن صــف حامیــان بزرگــی دارنــد .طبقــه کارگــر ای ـران بــا شــاغل و بیــکار اعتصابــات کارگـران
نفــت و گاز را از خــود میدانــد و حامــی آن اســت .امــا و بــی تردیــد ایــن ح یتهــا ﴐوری اســت
بــه اشــکال مســتقیم و آگاهانــه و ســازمانیافته تــر پیــش بــرود .کارگ ـران در ایــن جــدال تنهــا
نیســتند و امــا صــف حامیــان ایــن طبقــه ،بخشــهای مختلــف طبقــه کارگــر خصوصــا در مراکــز
اصلــی صنعتــی میتواننــد و ﻻزم اســت و توقــع میــرود کــه بــه اشــکال مختلفــی کــه خــود صــﻼح
میداننــد ،از تجمــع در محــل کار و اعــﻼم ح یــت تــا اعتصابــات کوتــاه مــدت اخطــاری و تــا هــر
ابتــکاری کــه خــود مناســب میداننــد ،ح یتهــای عملــی و موثــر تــری بکننــد .یــک پایــه و امــکان
پیــروزی نقــش حامیــان دلســوز و هوشــیار اعتصابــات نفــت و گاز در بخشــهای دیگــر ،در مراکــز
کارگــری و در میــان معلــم و پرســتار و ســایر اقشــار محــروم جامعــه اســت.
تﻼش برای شکست اعتصابات
حاکمیــت ســاکت ننشســیه اســت .دولــت جدیــد روی کار نیامــده بــا همتــای قبلــی خــود علیــه
ایــن اعﱰاضــات در یــک ســنگر نشســته انــد .همه بخشــهای بــورژوازی ایـران ،بخــش خصوصی و
دولتــی ،ﴍکتهــای پی نــکاری ،ســپاه و مراکــز پلسیســی ،اصــﻼح طلــب و اصــول گـرا و ،....همـراه
رســانه هــای رســمی و شــورای اســﻼمی و خانــه کارگــر و پادوهایشــان در یــک کشــتی واحــد
علیــه کارگـران نفــت نشســته انــد .فعــﻼ پیــروزی در جــدال بــا نفتــی هــا و از ایــن کانال ،تســلیم
کــردن کارگ ـران و عقــب رانــدن طبقــه کارگــر در ای ـران ،اولویــت همــه اســت .همــه از تــرس
کارگ ـران و از تــرس اعﱰاضــات کارگــری لبــاس کارگــر پناهــی پوشــیده انــد تــا زیــر ایــن عنــوان
فریبنــده شمشــیر را بــر گــردن ایــن طبقــه بگذارنــد و ﴎش را از تــن جــدا کننــد .همــه تجــارب
بــورژوازی ایــران و جهــان در تقابــل بــا طبقــه کارگــر و تجــارب دوره پهلــوی و چهــار دهــه
حاکمیــت خــود را بــه خدمــت گرفتــه انــد تــا از ایــن بحـران عمیــق و ترســناک بــه هــر قیمتــی
رهایــی یابنــد .خــدا و امامــان و امــام جمعــه هــا و همــه نــان خورهای حکومتشــان را همـراه دز
باﻻیــی از ناسیونالیســم و وطــن پرســتی را بـرای کــور کــردن چشــم کارگـران ،بـرای تســلیم شــدن
و کیــن کــردن اعتصابیــون بــه خدمــت گرفتــه انــد.
اولیــن قــدم هــای حاکمیــت ب ـرای شکســت ایــن اعتصــاب تــﻼش ب ـرای جــدا کــردن کارگ ـران
رســمی از غیــر رســمی و قـرار دادی بــا پرچــم وعــده رســیدگی بــه خواســت کارگـران رســمی و
تــﻼش بــه نپیوسـ آنهــا بــه اعتصــاب اســت ،چیــزی کــه بطــور جــدی برایــش کار میکننــد .وعده
آخــر مــاه فرصــت خریــدن بـرای نپیوسـ ایــن دوبخــش کارگـران بــه هــم اســت .بعــﻼوه تهدیــد
بــه اخ ـراج وســیع کارگ ـران اعتصابــی ،تهدیــد بــه جایگزینــی کارگ ـران اعتصابــی بــا اعتصــاب
شــکن بــا توجــه بــه مــوج وســیع بیــکاری ،تهیــد فعالین کارگــری و تهیــه لیســت ســیاه از کارگران
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کــه ورود کارگــر نفــت بــه صحنــه اعـﱰاض و اعتصــاب تــا چــه انــدازه ســمبه طبقــه کارگــر را
ب ـرای خﻼصــی از فقــر و اســتبداد پــر زورتــر میکنــد .بــه دســت و پــا افتــادن »مقامــات« و
»مســئولین« دولــت فعلــی و آتــی بـرای امتیازدهــی بــه کارگـران نفــت هـراس از ایــن ســمبه
پــر زور اســت .معضــل »مســئولین« ایــن اســت کــه حتــی عقــب نشــینی قــدم بــه قــدم در
مقابــل کارگ ـران نفــت ب ـرای جمهــوری اســﻼمی حکــم مــرگ را دارد .میداننــد عقــب نشــینی
شــان در مقابــل کارگـران هفــت تپــه ،علیرغــم تبلیغــات حــول الطــاف رئیســی جــﻼد ،بــه حــق
بــه عقــب نشــینی در مقابــل طبقــه کارگــر و مــردم محــروم در جــدال بــر ﴎ رفــاه و معیشــت
و زندگــی انســانی بــود .تک ـرار ایــن تجربــه اعــﻼم شکســتی عظیمــﱰ و »فاجعــه بارتــر« در
مقابــل طبقــه کارگــری اســت کــه مدتهــا اســت اعــﻼم کــرده »جامعــه را اداره خواهــم کــرد«!
پیوسـ کارگـران نفــت بــه ســایر بخشــهای طبقــه کارگــر ،از هفــت تپــه و فــوﻻد تا پﱰوشــیمی،
آذرآب و خودروســازی و  ....بــه حــق اعتـ د بــه نفــس و قــدرت ایــن لشــکر میلیونــی کارگــر،
بازنشســته ،معلــم ،مالباختــه و ،....کــه دیگــر تحمــل زندگــی زیــر خــط فقــر ،زندگــی زیــر
چـ ق ﴎکــوب و خفقــان را قبــول یکنــد ،ده چنــدان کــرده اســت.
مســتقل از نتیجــه ایــن اعتصــاب و جــدال ،تــا همیــن جــا طبقــه کارگــر و جنبــش آزادیخواهــی
و برابرطلبــی در ایـران در عقــب رانــدن جمهــوری اســﻼمی گام بزرگــی را بــه پیــش برداشــت.
ورود کارگــر نفــت بــه ایــن جــدال صــف طبقــه کارگــر و مــردم محــروم را ب ـرای خﻼصــی از
حاکمیــت بــورژوازی گامهــا بــه پیــش بــرده اســت .پیــﴩوی هایــی کــه صفــوف دشــمنان
طبقاتــی خــود را آشــفته و هراســان کــرده و همزمــان افقــی روشــن از آینــده ای انســانی را
در مقابــل جامعــه ،در مقابــل مــردم تشــنه آزادی و رفــاه و عدالــت اجت عــی قـرار میدهــد.
پیــﴩوی هایــی کــه مهــر طبقــه کارگــر ،مهــر آزادیخواهــی و رادیکالیســم آن ،مهــر خوشــبینی
بــه قــدرت خــود در دنیــای ســیاهی کــه بـرای بﴩیــت ترســیم میکننــد را برخــود دارد .مهــر
آزادی ،رفــاه و حکومــت شــورایی!
صحنــه هــا بــه ﴎعــت در حــال تغییرنــد .بایــد بــرای پیــﴩوی هــای بیشــﱰ و تســخیر
ســنگرهای دیگــر آمــاده بــود.
بــا اتوریتــه و هوشــیار و از اینــدگان کارگــری ،تهدیــد بــه عــدم پرداخــت حقوق معوقــه کارگران
اعتصابــی در صــورت عــدم بازگشــت فــوری بــه کار ،دســت بــردن بــه ابزارهــای شــنیع و کثیــف
همیشــگی ماننــد قطــع غــذا و ﴎویــس ایــاب و ذهــاب و قطــع آب آشــامیدنی و ...کارگ ـران
اعتصابــی کــه در خوابگاههــا مانــده انــد و ه ـزار و یــک حیلــه و نیرنــگ دیگــر از اقدامــات
حاکمیــت و کارفرمــا و پی نــکاران مختلــف اســت .امــا همــه ایــن تاکتیــک هــا بــه کـرات بــکار
بــرده شــده و خنثــی شــده اســت و تنهــا هوشــیاری ،اراده جمعــی کارگـران و حفــظ یکپارچگــی
و اتحــاد راه پیــروزی ایــن اعتصــاب اســت.
اهمیت روزهای اعتصاب
روزهــای اعتصــاب روزهــای مهمــی ب ـرای کارگ ـران اســت .روزهایــی کــه چــرخ تولیــد از کار
افتــاده اســت و مغزهــا و دســتهای اتحــاد کارگــری ب ـرای تقویــت نیــروی خــود و شکســت و
عقــب رانــدن جبهــه دشــمن کار میکننــد .ایــن روزهــای پــر از کشــمکش یــک مدرســه بــزرگ
کارگــری اســت .ایــن دوران دوره بیشــﱰین آژیتاســیونهای کارگــری ،بیشــﱰین تبــادل نظرهــای
کارگــری ،بیشــﱰین همفکــری هــا و بیشــﱰین تصمیــم گیــری هــای جمعــی و تــﻼش بـرای قانــع
کردنهــا در میــان کارگـران اســت .ایــن روزهــا فرصتــی بـرای تقویــت خودآگاهــی کارگـران ،بـرای
درک جمعــی و تصمی ـ ت مشــﱰک ،ب ـرای درک موقعیــت طبقاتــی و منافــع مشــﱰک و ب ـرای
پــاک کــردن ســمومی اســت کــه حاکمیــت و دســتگاه تبلیغاتــی آن بـرای فاســد کــردن ،ترســاندن،
تردیــد ایجــاد کــردن و پشــی ن کــردن کارگ ـران میکنــد .در ایــن روزهــا و در تجمــع و بــا هــم
بــودن اســت کــه کارگـران قــدرت و تــوان جمعــی خــود و اهمیــت آنـرا درک میکننــد و بــه آن
ای ـ ن میاورنــد .ایــن روزهــا مدرســه کارگــری اســت کــه ایــن طبقــه مقاومــت و اتحــاد را در
نــﱪدی واقعــی و رودر رو در جدالــی روزانــه مــی آمــوزد ،دوســتان و دشــمنان خــود را بهــﱰ مــی
شناســد و بــه اهمیــت جایــگاه اتحــاد خــود پــی میــﱪد .پخــش شــدن کارگـران و بــاز گشــت بــه
خانــه و پراکنــده شــدن قطعــا بــه ایــن مهــم لطمــه میزنــد.
رهﱪان و تضمین اتحاد باﻻ
تامیــن اتحــاد کارگــری در ایــن اعتصابــات بــه فاکتورهــای زیــادی بســتگی دارد و در گــرو
مجموعــه ای از کار و اقدامــات اســت .اگــر یــک فاکتــور حیاتــی ،اتــکا بــه مجامــع عمومــی
کارگــری ،اتــکا بــه خــرد جمــع و تصمیــم مشــﱰک اســت ،نقــش رهــﱪان و فعالیــن کارگــری نیــز
یــک فاکتــور تعییــن کننــده اســت .بــر کســی پوشــیده نیســت کــه نقــش رهـﱪان کارگــری ،درجــه
ه هنگــی و اتحــاد آنهــا ،نقشــه هــا و برنامــه هــای فکــر شــده و توافــق شــده آنهــا ،افشــای
توطئــه هــا و دسیســه و برنامــه هــای حاکمیــت و کارفرمایــان از جانــب آنهــا ،تــﻼش مســتمر
بـرای جمــع کــردن و صحبــت کــردن ،بـرای بــه ســخن آمــدن تــوده کارگـران و ﴍاکــت آنهــا در
تصمی ـ ت و تــﻼش صمی نــه ب ـرای قانــع کــردن نیــروی خــود ،اهمیــت حیاتــی دارد .ره ـﱪان
کارگــر آن خونــی هســتند کــه در رگ ایــن اع ـﱰاض و آدمهایــش میگــردد و نیــرو میدهــد.
کارگـران کمونیســت و هوشــیاری آنهــا مهــم اســت .ایــن روزهــا و بــا توجه بــه فاکتورهــای زیادی
کــه فضــای عمومــی جامعــه را بــه نفــع طبقــه کارگــر عــوض کــرده اســت ،کمونیســتها نقــش
بزرگــی میتواننــد ایفــاد کننــد .در جامعــه ایـران و در جنبــش کارگــری ،در بســیاری از اعتصابــات
کارگــری تــا کنونــی یــک پرچــم برابــری طلبانــه و یــک افــق سوسیالیســتی را کارگـران بــاز کــرده
انــد .بلنــد کــردن ایــن پرچــم و اعــﻼم توقــع بــاﻻی ایــن طبقــه ،حــق طلبــی ایــن طبقــه ،اعــﻼم
کیفرخواســت ایــن طبقــه علیــه بردگــی مــزدی ،علیــه جنایــت و توحــش و بربریــت بــورژوازی و
دولتــش ،در ایــن اعﱰاضــات مهــم اســت .تامیــن اتحــاد کارگـران بـرای رســیدن بــه مطالبــات خود
از کانــال اتحــاد کارگ ـران کمونیســت ،از کانــال تــﻼش آنهــا بـرای بسـ راه هــر نــوع انشــقاقی
حــرف اول را میزنــد .تحکیــم رابطــه بــا بخشــهای دیگــر جنبــش کارگــری ،بــا فعالیــن و جمــع
و کمیتــه و شــبکه فعالیــن کارگــری ،هــم ب ـرای مبــارزات کنونــی و جلــب ح یــت بخشــهای
متفــاوت و هــم ب ـرای متحــد شــدن در بعــد ﴎاﴎی تــر کار کارگ ـران کمونیســت و فعالیــن
دلســوز در ایــن اعتصابــات اســت.
حاکمیــت مجبــور اســت عقــب بشــیند ،مجبــور اســت ﴎ کیســه را شــل کنــد ،مجبــور اســت
خواســت و مطالبــات ایــن اعتصابــات را تامیــن کنــد ،بــه ﴍطــی کــه مــا ﴎبلنــد اتحــاد صفــوف
خــود را حفــظ کنیــم و متحــد نگــه داریــم و بــه ﴍطــی کــه بخشــهای مختلــف طبقــه کارگــر و
مــردم محــروم را بــه ح یــت از خــود فرابخوانیــم .ایــن اتحــاد مقــدس و رمــز پیــروزی مــا اســت.

