
 

  ه:بیانیه هسته اقلیت در بار

 

 اعتصاب کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی
 

 

داری نئولیبرالی  از اوائل دهه هفتاد، برنامه »اصالحات ساختاری« که از ارکان سیاستهای جهانی سرمایه 

انعطاف  بود و با عناوین همچون »خصوصی سازی واحدهای دولتی، برون سپاری، مقرارات زدایی و 

پذیری کار و ...« آذین شده بود، در جمهوری اسالمی کلید خورد و طی سه دهه اثرات ویرانگری بر  

با سرکوب  آن جمهوری اسالمی  از  پیش  قراردادهای کاری و حقوق کارگران برجای گذاشت.  مزد، 

هاجم به  خونین دهه شصت و تهاجم به مبارزات کارگری و شوراها، و نیروهای چپ و کمونیست بستر ت

طبقه کارگر را ایجاد کرده بود. با این همه موفق نشده بود،همه دستاوردهای کارگران را کنار بزند و 

مبارزات کارگران در واحدهای تولیدی مختلف ادامه داشته و حتی انعکاس آن در قانون کار وقت، باقی  

دی داشتند، نقش موثری در ماند. پیشروان عملی جنبش کارگری که از تجربه شوراها آموخته های زیا

 .سازماندهی مقاومت کارگران داشتند 

 

رژیم برای از میان برداشتن موانع و پیشبرد سیاست سرمایه دارانه نئولیبرالی مجبور به ترفند دیگری 

شد. در اواخر دهه شصت، برنامه بازخرید و بازنشستگی کارگران را به پیش کشید تا بستر پیشبرد این  

و نسلی    متحقق شد از کارگران پیشرو، عمال   هایی  فراخ شود. این ترفند با وجود مقاومت بخش ها  سیاست 

توانستند به میل خود با قرار  از کارگران بازنشسته و یا بازخرید شدند. آنهایی که بازخرید شده بودند می

دا مقررات زدایی  دادهای جدید که متناسب با سیاست »اصالحات ساختاری« بود مجددا کار کنند. درابت

بکار گرفته شده و کارگاههای کمتر از ده نفرکه بخش زیادی از کارگران را دربرمیگرفت، از شمول 

قانون کار حذف شد و سپس مقررات زدایی از »منطقه آزاد تجاری« تصویب و کارگران شاغل در 

ازسازی صنایع نفت و مناطق تجاری از شمول قانون کار خارج شدند. همین نکته زمینه ساز تمرکز و ب

گاز در مناطقی نظیر عسلویه و ... شد. اگر چه توجیه این برنامه، مساله »امنیت و دوری از مناطق 

ای که داشتند همواره مرزی« بود اما باید در نظر داشت که شهرهای بزرگ خوزستان بر زمینه پیشنیه 

های  ست بودند. دولت با انتقال بخش زمینه ساز نوعی همکاری کارگران و فضای ناظر بر آن در محل زی

زیادی از صنایع به مناطق تجاری و صنعتی این مانع را نیز از سرراه برمیداشت. به موازات آن گسترش  

خصوصی سازی واحدهای صنعتی، خدماتی و تجاری و نیز مقرارت زدایی از نیروی کار، زمینه را 

اند، هموار نمود که اغلب  مدرن معروف شده های بردگی  های پیمانی که به شرکت گسترش شرکت   برای

 .گرفت واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی را فرا می

های پیمانی نه تنها زمینه ساز تهاجم به مزد و امنیت شغلی و بهداشتی کارگران بودند بلکه تاثیرات  شرکت 

های مختلف بخش   ای برسازماندهی کارگران برجای گذاشتند. برای مثال در یک واحد تولیدیویران کننده 

تعمیرات و ... به شرکتهای پیمانی مختلف واگذار شده و کارگران این   کار نظیر برق، قالب سازی؛  

کارفرماهای مختلف مربوط می  به  و  بوده  از هم جدا  نیز  کار  نظر حقوق  از  شوند.  شرکتهای مختلف 

ه این معنا که قطعه  ببرده شد  »برون سپاری« حربه دیگری بود که در واحدهای بزرگ صنعتی پیش  



های تولیدی به شرکتهای بیرون از شرکت اصلی واگذار میشوند که کارگران آن نه تنها از مناسبات  

این ترتیب  بها است.  حقوقی مشترک با واحدهای بزرگ برخوردار نیستند بلکه محیط کار نیز از هم جد

زمینه ساز تهاجم همه جانبه به مزد و شرایط  که  ضمن آن های پیمانی،  اشکال مختلف استفاده از شرکت 

 .سازمانیابی کارگران ایجاد کرد  نیز در برابر مانع بزرگی  ،زندگی کارگران را فراهم نمود 

 

 از  مجموعه این سیاستها در یک پروسه زمانی باعث شد که انبوهی ازشرکتهای پیمانی ایجاد شوند و

مجبور  ها  آن ولیدی، تجاری و خدماتی مقرارات زدایی شده و  درصد کارگران واحدهای ت   ۹۰بیش از  

شدند که با قراردادهای موقت و سفید امضا کار کنند. پیشبرد سیاست های نئولیبرالی سرمایه داری تهاجم  

بزرگی به زندگی کارگران و شرایط کار کارگران ایجاد کرد که مابه ازای آن گرایش روزافزون به فقر 

بود که مبارزات کارگران به ویژه از دهه نود رو به    یه است. در دل چنین شرایطمطلق کارگران بود 

گسترش نهاد. اعتراضات و اعتصابات کارگران در اقصا نقاط جامعه، در هپکو و فوالد و ... و به ویژه  

تپه هفت  کارگران  و    ،مبارزات  گاز  نفت،  در  ای  پروژه  و  پیمانی  کارگران  اعتصابات  ساز  زمینه 

ی شد که در اشکال سیال خود هنوز هم ادامه دارد. این اعتصابات و اعتراضات در واقع بر  پتروشیم 

 .شانه های تجربه های تاریخی و مشخص کارگران استوار است 

 

 « پیشنیه مبارزاتی کارگران نفت و کارکردهای »اصالحات ساختاری 

 

دوران سلطه امپریالیسم انگلیس    مبارزات کارگران نفت پیشنه طوالنی در جنبش کارگری ایران دارد. از

و گسترش شوراهای  علیه سلطنت  انقالبی  و سپس جنبش  بیست شمسی  دردهه  کارگران  مبارزات  تا 

کارگری، نمادهایی هستند از تجربه های مبارزات این بخش از کارگران. کارگرانی که از مناطق مختلف 

و به رشد صنعت، شهرها و مبارزات کارگری  به استخدام درآمدند و در روند رتفاوت  ومی مه  ق پیشینو با  

زمینه ساز هژمونی هویت طبقاتی آنها بر هویت قومی، عشایری،    کهتحولی در آگاهی آنها ایجاد شد  

در سازمانیابی  ین نکته  منجر شود. ا  متفاوت های  هویت   تقابلمذهبی و شهری ... شده، بدون آنکه الزاما به  

ایفا ک یابی  نیز  رده و  و همبستگی کارگران نقش مهمی  در تجربه های مبارزاتی آنها در زمینه تشکل 

 .هستند بوده و  کارگری مهم  

 

 تجاری و رواج شرکتهای پیمانی  –گسترش مناطق صنعتی  

 

ویژه صنایع مربوط به ه همانگونه که گفته شد جمهوری اسالمی پس از جنگ برنامه بازسازی صنایع ب 

صنعتی و در مناطقی دور    -گاز و نفت و پتروشیمی را ، با نوعی سیاست امنیتی و رشد مناطق تجاری

از شهرهای بزرگ نظیر عسلویه و ..دنبال کرد. هدف از این سیاست عالوه بر دور نگهداشتن این صنایع  

تر  کار و اشتغال و از همه مهمکنار زدن مردم عرب منطقه از عرصه های  بیشتر  از مناطق مرزی،  

کنترل شدید کارگران و جلوگیری از اعتصابات و هم بستگی میان آنها بود. اگر شهر زمینه های محل  

های کارگری  زیست کارگران و پیوند بین محیط کار و زیست و زمینه ساز شکل گیری محافل و پاتوق 

یع نفت و گاز و پتروشیمی در »مناطق  بود که به گسترش مبازات کارگران کمک میکرد، تمرکز صنا

مانع کاربست تجربه همبستگی در محیط زندگی بوده و کارگران را از شمول هر قانونی کنار   آزاد«  

به مزد و قدرت اعتصاب کارگران را فراهم نمود. پیامد این سیاست طی یک  بیشتر   و زمینه تهاجم    زده



بی  و  پیمانی  شرکتهای  رواج  به  منجر  این  حقوقی  روند  در  کارگران  چه  اگر  شد.  کارگران  مطلق 

و گردهمآیی خودسامان آنها    ۷۶مقاومت نفتگران در سال    و    نظاره گر خاموش رویدادها نبودند  پروسه  

بخشی از کارگران را زیر رژیم مجبور شد که  در مقابل وزارت نفت با شقاوت تمام سرکوب شد اما  

ه حق اعتصاب از کارگران رسمی شرکت نفت سلب  برغم آنک،  پوشش کارگران رسمی نفت قرار دهد 

 .شد 

 

 مطالبات اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی  

 

 هایگشت. خواسته   اعتصابات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی در دل شرایطی که به آن اشاره شد، آغاز

میلیون تومان و نیز افزایش دستمزد بیشتر متناسب مراتب    ۱۲کارگران افزایش دستمزد حداقل معادل  

و   به معنای بیست روز کار و ده روز تعطیل در ماه، ایجاد شرایط ایمنی     ۲۰-۱۰شغلی کارگران، برنامه  

انحالل شرکتهای پیمانی و نیز شوراهای  ،  رفت و آمد در خوابگاهها ومحیط کار  ،بهداشتی، غذا، خدمات 

ها اعتصاب آغاز و به سرعت فراگیر شد لهای مستقل کارگری بود. با این خواسته اسالمی و ایجاد تشک

 .و عالرغم موانع مختلف، تاثیرات مهمی در میان کارگران پیمانی این بخش از صنایع بجای گذاشت 

 

های کارگران و گسترش اعتصابات، شرکتهای پیمانی و حکومت را چنان فلج کرد  فراگیرشدن خواسته 

ع حیله ها و تهدیدها متوسل شدند. از جمله استفاده از تاکتیک همیشگی اعتصاب شکنی برای  که به انوا

سیاست  اعتصابات.  شکستن  »تشکلهای درهم  ایجاد  پیمانی،  و  رسمی  کارگران  نظیرجداسازی  هایی 

ساخته   بر  و  متحد  نهادهای  نژاد(،  گیالنی  قالبی)مازیار  سازی  نماینده  اسالمی،  شورای  موازی«، 

دستان خود نظیر »چپ محور مقاومتی وعدالت اها )گروههای مدیریت پایپینگ( و استفاده از هم کارفرم

ها بکار گرفته شد تا اعتصابات را کنترل نموده و مقاومت کارگران را درهم شکنند.  طلب« و... همه این 

 .اما این حربه ها موثر واقع نشد و مبارزات کارگران ادامه یافت 

 

ها که اغلب کارگران  و طوالنی شدن اعتصابات، تعدادی از کارگران شرکت   ماهنزدیک به دوپس از  

شان در شرایط فنی و متخصص بودند، با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و برای تامین مخارج زندگی 

بازگشتند.   به سر کار  بیست  ده و  برنامه  افزایش دستمزد و  پذیرش  با  داشتند،  ما شناخت  سختی قرار 

ها و  نداریم اما به میانجی بیانیه " شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت"  ی ازاه طواسبی 

سازماندهی   شورای  نماید.  ایفا  اعتصابات  این  در  مثبتی  نقش  شده  موفق  داشته  تاکنون  که  مواضعی 

ها  آن  گشتند ازمیکارگرانی که به ناچار بر سرکار باز ضمن تاکید بر همبستگی کارگری از  اعتصابات  

با گسترش    و خواست که توافق خود با کارفرما را کتبی نموده تا بستر قرار دادهای جمعی مستحکم شود 

ها تعیین کرد تا بر  مبارزات کارگران سیاست انتخاب نماینده در مجمع عمومی را برای تحقق خواست 

کارفرماها تحمیل شود. این روندی  مبنای آن مطالبات از پائین و به قدرت کارگران  جمع بندی شده و به  

ادامه دارد و دستکم افزایش دستمزد و برنامه بیست روز کار و ده روز تعطیل در   نیز  است که هم اکنون

ماه به کارفرماها تحمیل شده است. ضمن آنکه کارگران توانستند گفتمان انحالل شرکتهای پیمانی را به 

در عرصه اجتماعی محسوب میشود. در حال حاضر ورد مهمی  آکه دست و گسترش دهند  پیش برده  

زمان گروه  هم  امابه سرکار بازگشته اند    بخش مهمی از مطالبات خود برخی از کارگران شرکتها با کسب  

می اعتصابات  به  پیمانی  شرکتهای  کارگران  از  تداوم  د.  پیوندندیگری  از  سیال  روند  یک  نشانه  این 



فظ دستآوردهای کارگران متکی است و از سوی دیگر  اعتصاب کارگری است که از یک طرف به ح

بسترپیوند بخشهای دیگر کارگران به پروسه اعتصابات را گسترش میدهد. همه این شواهد نشان میدهد  

که حتی با پایان اعتصابات، کارگران دستآوردهای مهمی داشته اند. دستآوردهایی که پیشروی مهمی در 

 .جنبش طبقاتی کارگران است 

 

 سازمانیابی کارگری  سیاست 

 

های  یکی از علل مهم تداوم مبارزات کارگران سیاست سازماندهی و سازمان یابی است. نگاهی به بیانیه 

های  "شورای سازماندهی اعتراضات .... " نشان میدهد که نوعی سازمانیابی مخفی با استفاده از پالتفرم 

محور سازماندهی اعتصابات بوده و این  و علنی،  و نیز ایجاد تلفیقی ازمبارزه مخفی    های اجتماعیشبکه 

داشته است  پیمانی  نقش موثری در فراگیر شدن اعتصابات و همگرایی کارگران و شرکتهای  و    نهاد 

خواستار انحالل شرکتهای پیمانی و نیز شوراهای اسالمی ه،  خواسته ها را محوربندی نمود که  ٬ضمن آن

 ه است. گری تاکید کرد و بر خواست ایجاد تشکلهای مستقل کار هشد 

 :نکات محوری در سازماندهی اعتراضات نشان میدهد  

سازماندهی از دل مبارزات کارگری و با توجه به شرایطی که کارگران را محاط کرده است به دست   -

پاسخگویی سیاست سازمانیابی    ،های از پیش تعیین شده و قالب گیری شده نمیتواند میآید و فرمولبندی 

 .باشد 

 

و   - سازمانیابی  سیاست  تشکل  ایجاد  در  از  نوع  هر  دارد:  اهمیت  محوری  نکته  چند  کارگری  تشکل 

کارگری سندیکا، شورا، مجمع عمومی و ... باید خودسامان، خودگردان بوده و متکی به مبارزه طبقاتی  

باال ب پائین و توسط خود کارگران تشکیل شود، باشد. خودسامان از این لحاظ که تشکل نه از  لکه از 

که افراد  ضمن آن )  .خودسامان به مفهوم استقالل طبقاتی کارگران از دولت، سرمایه داران و احزاب است 

و نیز اتکا    (با هر گرایش سیاسی و حزبی، میتوانند در تشکلهای کارگری فعال بوده و تبلیغ و ترویج کنند 

اس طبقاتی  مبارزه  به  تشکلهای  تشکل  برخالف  درست  استراتژیت.  که  با    سازشکار  اجتماعی  توافق 

 کنند. را دنبال می  کارفرمایان

 

 وحدت طبقاتی و همبستگی کارگری  

 

درهر سازمانیابی سیاست حفظ وحدت کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است. بین کارگران رسمی  

ا و شرایط استخدامی از جمله قرار داد ثابت و شرکت نفت و کارگران پیمانی تفاوت زیاد دستمزد، مزای

ای شده  به عالوه بین  موقت وجود دارد و همین نکته باعث اختالف بین این بخش و کارگران پروژه 

ای نیز درمشاغل مختلف تفاوت دستمزد وجود دارد که گاها منجر به اختالف در بین آنها  کارگران پروژه 

کارگران نفت، »کارمند«   عده به کارگران رسمی و این ترفند که  است. رژیم نیز تالش کرد با و  بوده

اعتصاب   پروسه  به  نفت  کارگران رسمی شرکت  مانع شرکت  ندارند،  اعتصاب  و حق  شده  محسوب 

تالش کرد که همبستگی بین کارگران رسمی  اما    شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت   گردد.  

میلیون تومان و نیزافزایش دستمزدها متناسب با    ۱۲داقل دستمزد  و پروژه ای را حفظ نماید و با طرح ح

به عالوه پس از آن که یک ماه از اعتصابات گذشت و    شود اختالفات  مانع از گسترش  شرایط کاری  



های پیمانی به دالیل مختلف از جمله شرایط سخت معیشت و توافق با دوبرابر  برخی از کارگران شرکت 

روز تعطیلی در ماه به سرکار برگشتند، این نهاد تالش کرد دستاورد دوبرابر   ۱۰شدن دستمزد و برنامه  

نموده و ضمن اضافه  پیشنهادی  های  به خواسته  را  دستمزد  به  شدن    معیشتی   موقعیت ازدرک    اشاره 

تا بر  این زمینه، امکان    آنها درخواست نمود که سعی کنند قراردادها کتبی و رسمی باشند   کارگران از

 جمعی در بین همه کارگران ایجاد گردد. قرارداد دست 

های مختلف نبود بلکه بخش   و در میان این بخش از کارگران  همبستگی کارگران اعتصابی تنها درونی

ایران به عالوه کارگران و نهادهای کارگری در گستره جهانی  کارگران صنعتی و خدماتی و ... در  

فعالین جنبش  کارگری،  کنار همبستگی  در  نمودند.  اعالم  اعتصابات  از  اجتماعی  حمایت خود را  های 

زنان، محیط زیست، جنبش آزادی خواهی، دانشجویان، فرهنگ ورزان، ورزشکاران و ... همبستگی  

این مجموعه بر فضای سیاسی و کنش طبقاتی تاثیرات مهمی داشته   خود را با کارگران اعالم داشتند.

 .است 

 فضای سیاسی و کنش طبقاتی  و تاثیرات آن بر اعتصابات کارگری

 

پس از سرکوب خونین دهه شصت فضای سیاسی و گفتمان مسلط به نفع راست و سیاستهای بورژوایی  

سیاسی غالب شد. در دهه نود دامنه اعتصابات  ها بر فضای  تغییر کرد و پروژه اصالح طلبی نیز دهه 

چرخشی در فضای سیاسی ایجاد    ۹۸و آبان ماه    ۹۶های دی  خیزش  ،کارگری گسترش یافت همراه با آن

کند این فضا را مصادره نماید و گفتمان بورژوایی را بر راست تالش میاما    کرد. تحت این شرایط  

کارگران هفت تپه که انباشتی از اعتصابات را در پیشنیه  ماه  خیزش دی   هدر دور.فضای سیاسی مسلط کند 

فضای سیاسی را پس از دهه خونین    ،خود داشتند، با طرح خواست، نان؛ کار؛ آزادی و اداره شورایی

دستکم برای مدتی به نفع جنبش کارگری و چپ تغییر دادند. گسترش خیره کننده اعتصابات و   ،شصت 

گذشته است، اعتصاب متعدد   ۱۹۰۰آن در سال گذشته از مرز  اعتراضات کارگری که شمارش رسمی  

رانان و... به طور کلی ها، اتوبوس فوالد، هپکو، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران شهرداری

ابعاد آن اضافه میشود و  مبارزه کارگران   در بخشهای زیادی از صنعت و خدمات که همه روزه بر 

واحد تولیدی جریان داشته    ۱۰۰انی نفت و پتروشیمی که در بیش از  اعتصابات درخشان کارگران پیم

است.  گفتمان کارگری    است، زمینه ساز بازگشت با ثبات گفتمان کارگری و چپ در فضای سیاسی شده

بر زمینه همگرایی بین جنبش اجتماعی زنان، آزادی خواهی،   تواند و می   باید   اما  و روندی که آغاز شده  

هژمونیک    ،برجنبش انقالبی سرنگونی جمهوری اسالمیوزیست محیطی، دانشجویان، علیه ستم ملی و...  

 .شود 

 کنیم: ٬ترین ویژگی اعتصابات اخیر را جمع بندی میدر پایان  مهم 

 

 گازو پتروشیمی ویژگیهای اعتصابات کارگران پیمانی و پروژهای نفت، 

 

اعتصابات کارگران پروژهای و پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی که اکنون مدتها از آغاز آن میگذرد، -۱

 .و دهه خونین شصت است  ۵۷بی تردید بزرگترین اعتصابات کارگری بعد از سال 

 

این اعتصابات را باید بر متن رشد مبارزات کارگران و تجربه های جنبش کارگری بویژه در دهه  -۲

از   بیش  در  شده  ثبت  اعتصاب  کرد.  بررسی  هپکو،    ۱۹۰۰اخیر  کارگران  مبارزات  کاری،  واحد 



پتروشیمی، فوالد و اعتراضات درخشان کارگران هفت تپه و همچنین مبارزات سال گذشته خود آنها،  

 .بوده است نیز گرانقدری را به آنها آموخته که زمینه ساز گسترش اعتصابات کنونی  تجارب 

 

ای و پیمانی در نفت و پتروشیمی و حکومت  ه کارفرماهای شرکتهای پروژه ی ین اعتصابات نه تنها علا-۳

آنها  ها است بلکه علیه کل طبقه سرمایه دار و همچنین اپوزیسیون راست نیز هست. همگی  حامی آن 

بوده و خواهان    مدافع پیگیر خصوصی سازی و برنامه های نئولیبرالی مقرارت زدایی از حقوق کار

 .هستند   کارگران کم مزد و خاموش

 

های نئولیبرالی که با تاچریسم و ریگانیسم و تهاجم به اتحادیه های کارگری کلید خورد، یک  سیاست -۴

د  که  است  داران  سرمایه  جهانی  و  طبقاتی  است سیاست  رایج  جهان  کشورهای  اغلب  اعتصابات    .ر 

های نئولیبرالی یعنی شرکتهای پیمانی  نمادی از شلیک به قلب برنامه   پیمانی نفت و پتروشیمی،  کارگران

های نئولیبرالی و شرکتهای بردگی مزدی نه تنها برای طبقه کارگر ایران  آماج قرار دادن سیاست   است.

سطح جهانی نیز اهمیت دارد و ضروری است که در این زمینه روشنگری بلکه به عنوان یک تجربه در  

 .شود 

 

کارگران با اعتصابات خود خواهان انحالل شرکتهای پیمانی، افزایش دستمزد حداقل دوازده میلیون  -۵

تومان و رشد بیش از آن برای تعرفه های شغلی، امکانات رفاهی برای خوابگاهها، غذا، رفت و آمد،  

یست روز کار و ده روز مرخصی شده اند. این خواسته ها که توسط شورای سازماندهی  بهداشت و ب

اعتراضات .....هماهنگ شده، حلقه پیوند دهنده هزاران کارگر پیمانی در بیش از صد شرکت از شمال 

ها در مناطق گسترده و  است. نوعی از سازمانیابی بر بستر خواسته شده غربی تا جنوب و جنوب غربی 

ا از روابط و شبکهبا  ارتباطی  ستفاده  اغلب  های  واقعی جنبش  و  فعالین  بین  دیجیتالی است که روابط 

میبخشد  سرعت  را  شبکه .کارگری  بر  متکی  گسترشروابط  و  رشد  امکانات  دیجیتالی   فزاینده  های 

طور های خاص خود را دارد که باید به حال موانع و امکان آسیب کند و در عین ارتباطات را فراهم می 

 مستقل واکاوی شود.

 

مبارزه کارگران: اعتصابات تاکنون توانسته دستمزدها را افزایش و تداوم  دست آوردها و سیالیت   -۶

از این نظر دستآورد مهمی است. طوالنی شدن اعتصابات و شرایط    و  روزهای کاری را کاهش دهد 

 .به کار بازگردند   آوردهادست   سخت معیشتی باعث شده که برخی از کارگران شرکتها با اتکا به همین

اند. نوعی از گسست و پیوست و های دیگری به اعتصابات پیوسته به موازات آن اما کارگران شرکت 

 .تداوم مبارزه، ویژگی مهم این اعتصابات است سیالیت در 

 

کل طبقه کارگر  در  اعتصابات تا کنون تاثیرات مثبت زیادی نه تنها در این بخش از صنعت بلکه   این-۷

های  های مهمی از طبقه کارگر تحت پوشش همین شرکت گذاشته است. به ویژه از این لحاظ که بخش 

 .بردگی مدرن کار میکنند 

 



نیز  -۸ و  با همبستگی مردم محلی  در سطح محیط زیست  پتروشیمی  گاز  و  نفت  کارگران  اعتصابات 

های مختلف خدماتی و صنعتی و نیز همبستگی جهانی کارگران مواجه شد . این درجه از  کارگران بخش 

 .نماید همبستگی به قوام اعتصاب، تداوم و گستردگی آن کمک می

 

های گوناگون بر بستر هویت ، لر و فارس نمادی از پذیرش هویت به عالوه همبستگی کارگران عرب -۹

 پیش رفته است.که در عمل به   هر هویت است برای  طبقاتی کارگران با حفظ استقالل 

 

مبارزات کارگران نفت نه تنها در میان کارگران بلکه به توازن قوای بین سرمایه و کار در سطح  - ۱۰

بازگشت گفتمان طبقه کارگر در فضای سیاسی دامن زده است؛ به طوری که  سیاسی کمک نموده و به  

 .راست بورژوایی نیز ناچار به اذعان حضور پر رنگ کارگران در تحوالت سیاسی شده است 

 

....اشکال   - ۱۱ اعتراضات  پتروشیمی و شورای سازماندهی  و  گاز  نفت،  پیمانی  از   مهمی  کارگران 

های کارگری به ویژه در ند. این نوع از سازمانیابی نشان داد که تشکلسازمانیابی را به نمایش گذاشت

جوامعی که کنترل سیاسی وجود دارد از دل مبارزه و تجربه کارگران شکل گرفته و قوام مییابد. از 

و دست  قدرت خودسامان  به  اتکا  و  علنی  و  مخفی  کار  تلفیق  از سازمانیابی،  این شکل  مهم  آوردهای 

نوع از  خودگردان کارگرا این  آمده است.  پویش درونی و تجربه کارگران بدست  ن بوده که در روند 

 .سازمانیابی و کاربست تجربه آن میتواند زمینه ساز سازمانیابی بخشهای مختلف کارگری نیز باشد 

 

های پیشرو و  بخشبیشتر  تجربه مبارزات کارگری در سالهای اخیر زمینه ساز شکل گیری و رشد  - ۱۲

 .یند جنبش سوسیالیستی تاثیرات ژرفی خواهند داشت آطبقه کارگر شده  که در فرسوسیالیست 
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