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در اهمیت اعتصاب کارگران نفت

اعتصاب رسارسی کارگران نفت در ایران، که در آن نزدیک به شصت هزار کارگر نفت در رشکت های مختلف برای 

از منظری که معمولن  نه  اما  اتفاق مهمی محسوب می شود  از کار کشیده اند، در نوع خود  چند هفته دست 

گفته شده است. در این مطلب توضیح داده خواهد شد چرا شبیه سازی های تاریخی این اعتصاب با اعتصاب مهم 

کارگران نفت در آستانه ی انقالب 1357 ایران اشتباه است، اما در عین حال چرا این اعتصاب از وجوهی بسیار 

مهم تر باید مورد توجه قرار بگیرد.

رسکوب در دوران تعدیل

به  آغاز ریاست جمهوری علی اکرب هاشمی رفسنجانی، دولت رفسنجانی  پایان جنگ، مرگ روح الله خمینی و  با 

منایندگی از کل حاکمیت وظیفه ی اجرای سیاست های ریاضتی نولیربالی را که به نام »تعدیل اقتصادی« خوانده 

و رشد رسمایه داری  تحکیم  برای  امکان ها  اقتصادی گشودن  این سیاست  اصلی  بر عهده گرفت. هدف  می شد، 

خودش  موقعیت  بود  نتوانسته  پهلوی  رسنگونی  از  بعد  سال های  در  جنگی  رشایط  دلیل  به  که  بود  ایران  در 

گذاشته  اجرا  به  دولت ها  متامی  در  و  بعدی  دهه های  و طی  مرور  به  که  سیاست  این  نتیجه ی  کند.  تثبیت  را 

شد خصوصی سازی گسرتده، حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها، مقررات زدایی از بازار کار، برچیدن و تضعیف 

تعاونی ها و سیاست های مشابه بود.

صنعت نفت اما به سادگی قابل واگذاری نبود. نقش نفت در اقتصاد ایران از یک سو و سابقه ی سیاسی اعتصاب 

کارگران نفت از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسالمی را وا می داشت سیاست پیچیده تری را در مورد صنعت نفت 

به کار بگیرند. جمهوری اسالمی در سال های پس از رسکوب انقالب به هامن اندازه که تالش کرده بود با تامین 



4

در اهمیت اعتصاب کارگران نفت

بهرت کارگران نفت نسبت به کل طبقه ی کارگر از تداوم سنت های سیاسی در میان آنان جلوگیری کند، در عین حال 

محیط خفقان آوری در صنعت نفت ایجاد کرده بود که هر تحرک سیاسی یا حتا صنفی را به دقت پیگیری و در 

نطفه خفه می کرد. برای جمهوری اسالمی به عنوان نیروی حاکم بر خاکسرت رسکوب انقالب 57، صنعت نفت شکلی 

از ترومای تاریخی را داشت. نقش بنیادین کمیته های اعتصاب رسارسی کارگران نفت در سازماندهی عظیم ترین و 

موثرترین اعتصاب در روند انقالب 57، و جایگاه واقعی نیروهای چپ و کمونیست در این کمیته ها و در پی آن 

در شوراها و نیز در اتحادیه ها و سندیکاهای محلی، چیزی نبود که جمهوری اسالمی به سادگی آن را فراموش کند.

را در  نیروهای چپ و کمونیست  نقش  اسالمی هرچند در جدال روایت ها همواره تالش کرده است  جمهوری 

اعتصاب بزرگ کارگران نفت در سال 1357 نفی و آن را به روابط هواداران خمینی با این کارگران نسبت دهد، اما 

عجیب است که در میان هزاران مستند تحریف آمیزی که در مورد انقالب 57 تولید کرده حتا اشاره ی کوتاهی به 

یکی از این چهره های جعلی هوادار خمینی در صنعت نفت منی کند. دلیل این نادیده انگاری البته روشن است. 

با رسنگونی سلطنت برای اداره ی امور در بسیاری از بخش های وابسته به صنعت نفت، مانند بسیاری از مراکز 

تولیدی دیگر، شوراهایی شکل گرفت که اداره ی امور را به دست گرفتند و نیز چندین اتحادیه و سندیکای محلی و 

رسارسی در میان کارگران رشکت نفت و در شهرهای مهم نفت خیز ایجاد شد. مروری بر رسنوشت منایندگان منتخب 

جمهوری  تحریف شده ی  روایت  کافی  اندازه ی  به  سندیکاها،  و  اتحادیه ها  این  رهربان  و  کارگری  شوراهای  این 

اسالمی از اعتصاب کارگران نفت را افشا می کند. تقرینب اکرثیت قریب به اتفاق منایندگان منتخب شوراها و رهربان 

و سازماندهنگان اتحادیه ها و سندیکاها، که در جریان مبارزات صنفی و سیاسی کارگران نفت در سال های گذشته 

اعتامد کارگران را به دست آورده بودند، در سال های بعد و زمانی که جمهوری اسالمی از 30 خرداد 1360 رسکوب 

خشونت آمیز انقالب را گسرتده تر کرد، بازداشت، زندانی و برخی از آنان اعدام شدند. آنها که از شانس بیشرتی 

برخوردار بودند توانستند از ایران بگریزند. برخی از رهربان سازمانده و منایندگان منتخب شوراها، حتا ماه ها پیش 

از آغاز اعدام های وسیع در رستارس ایران، در هامن سال 58 یا 59 مجبور شدند به زندگی نیمه مخفی روی بیاورند 

و برای حفظ جانشان از شهرستان های نفت خیز به تهران بروند، که به دلیل وسعت و جمعیت بیشرت این امکان 

را برای آنان فراهم می کرد تا چند سالی از گزند نیروهای رسکوب در امان مبانند. حتا اگر متام مخالفان جمهوری 

اسالمی هم اینها را از یاد برده بودند، جمهوری اسالمی »خطر کارگران نفت« را به خاطر داشت.1

1-  برای اطالعات بیشرت در این زمینه از جمله می توانید گفت وگو با علی پیچگاه و حشمت رییسی در مورد کمیته های اعتصاب و شورای پاالیشگاه نفت تهران را 

در کتاب »تاریخ مفقود شوراهای 57« بخوانید و نیز گفت وگو با سیاوش میرزاده در مورد شورای کارگران پروژه ای و فصلی گچساران را در فالخن شامره ی 184 با 

عنوان »در روند مبارزات شورا می اموختیم« و در مورد کمیته های اعتصاب در صنعت نفت آبادان مطلب »از اعتصاب کارگران نفت در انقالب 57 چه می آموزیم؟« 

را از محمد صفوی.

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/08/shora57.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/08/shora57.pdf
https://pecritique.com/2020/02/09/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-57-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2020/02/09/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-57-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C/
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2021/04/falakhan184.pdf
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با متام این مالحظات اما اداره ی صنعت نفت منی توانست جدای از سیاست اقتصادی عمومی ای باشد که جمهوری 

اسالمی به نفع استیالی رسمایه داری پیش می برد. معامران تهاجم سازمان یافته ی رسمایه به کارگران صنعت نفت 

دو چهره ی نزدیک به رفسنجانی بودند که هر دو از ابتدای حکمرانی جمهوری اسالمی در مناصب مختلف دولتی 

حضور داشتند. غالمرضا آقازاده که در سه کابینه به مدت دوازده سال )آخرین کابینه ی میرحسین موسوی و دو 

بر وزارت نفت  اکنون شانزدهمین سال تصدی اش  بیژن زنگنه که  بود و  دولت هاشمی رفسنجانی( وزیر نفت 

)در دو دولت خامتی و دو دولت حسن روحانی( را پشت رس می گذارد. این دو مدیران تکنوکراتی بودند که در 

کابینه های زمان جنگ و در وزارتخانه های دیگر آموخته شدند تا بعدن در دولت هاشمی رفسنجانی ایفای نقش 

کنند. چهره های مهمی در جریان راست مدرنی که از یک سو با جریان سنتی بازار در ستیز بود و از سوی دیگر 

مجری وحشیانه ترین سیاست های نولیربالی در ایران شد. آقازاده و زنگنه هر دو از کسانی بودند که نامشان در 

میان موسسان کارگزاران سازندگی به چشم می خورد اما بعد از چند وقت و با توجه به واکنش سخت اصولگرایان 

نسبت به اعالم وجود سازمان یافته ی این نیروی سیاسی، بنا به صالحدید هاشمی رفسنجانی، که همواره نقش پدر 

معنوی کارگزاران سازندگی را ایفا می کرد، از عضویت در حزب کارگزاران سازندگی انرصاف دادند هرچند پیوندهای 

آنها با این طیف هرگز گسسته نشد.

حتا پرتنش ترین تحوالت سیاسی در ایران نیز نتوانست به سلطه ی این طیف در وزارت نفت پایان دهد. محمود 

احمدی نژاد که متام اعتبار خودش را از مخالفت ظاهری با هاشمی رفسنجانی و باندهای قدرت وابسته به او 

کسب کرده بود، در نهایت برای وزارت نفت در اولین کابینه اش کسانی را برگزید که در دوره های قبلی در شامر 

معاونان و مدیران بیژن زنگنه بودند. کاظم وزیری هامانه معاون بیژن زنگنه و مدیرعامل رشکت ملی پاالیش و 

پخش فرآورده های نفتی ایران بود و غالمحسین نوذری نیز در دوران زنگنه به ترتیب ریاست هیات مدیره ی رشکت 

ملی حفاری ایران، ریاست هیات مدیره ی رشکت حفاری شامل و مدیرعاملی رشکت نفت مناطق مرکزی ایران را بر 

عهده داشت. بنابراین در سی و دو سال گذشته، غیر از یک وقفه ی چهار ساله، طیف سیاسی-اقتصادی یک سانی 

بر وزارت نفت تسلط داشته است.

برای  را  ناموفقی  تالش  که  زمانی  است؛  احمدی نژاد  محمود  کابینه ی  دومین  به  مربوط  ساله  چهار  وقفه ی  آن 

جایگزینی نیروهای هوادار خودش با باندهای دیگر قدرت انجام داد و البته شکست خورد. هرچند این »جنگ 

قدرت« نیز هرگز به معنای بازنگری بنیادین در سیاست های وزارت نفت نبود و کشمکش تنها بر رس این انجام 

می گرفت که کدام باند قدرت سیاست حکومتی را اجرا می کند.
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روند  شد  اجرا  مختلف  کابینه های  در  نفت  صنعت  کارگران  قدرت  شکسنت  هم  در  برای  که  اصلی ای  سیاست 

مقررات زدایی از بازار کار به نفع رسمایه بود. معامران رسکوب طبقاتی کارگران نفت دو سیاست را به طور هم زمان 

پیش بردند. از سویی تا جایی که توانستند طی سال ها از تعداد کارگران رسمی نفت کاستند.

در دوره های پیشین تقسیم بندی کارگران نفت به بخش های رسمی، پیامنی و پروژه ای-فصلی امکان ایجاد اتحادهای 

رسارسی و روابط پایدار را در میان کارگران نفت افزایش داده و از آنها نیرویی ساخته بود که توانستند رژیم پهلوی 

را به زانو درآورند.

اکنون و در نتیجه ی سیاست های چند دهه ی اخیِر وزارت نفت، کارگران وابسته به صنعت نفت به بیش از هشت 

موقت،  مدت  قرارداد  پیامنکاری-پروژه ای،  پیامنکاری،  پیامنی،  رسمی،  می شوند:  گرفته  کار  به  مختلف  شیوه ی 

قرارداد مدت معین یا مستقیم، ارکان ثالث و چندین شیوه ی دیگر. تحمیل این شکل از تقسیم کار به نیروی کار 

شاغل در صنعت نفت، هم از قدرت کارگران رسمی کاسته است، هم انسجام نیروی کار را در هم شکسته و هم 

موجب تعدد و تضاد منافع میان کارگران مختلف شده که امکان تشدید تضادها و دامن زدن به پراکندگی ها را 

برای مسئوالن و مدیران فراهم می کند. 

از سوی دیگر بخش های مختلف مربوط به صنعت نفت، تقرینب به غیر از اصلی ترین بخش های آن، طی چند 

دهه ی اخیر به پیامنکاران بخش خصوصی سپرده شده است. در این سلسله مراتب ستم، پیامنکاران اصلی که طرف 

قرارداد دولت هستند خود با چندین پیامنکار کوچک تر قرارداد دارند. به این ترتیب کارگر معرتض نفت با دو و در 

برخی موارد سه الیه پیامنکار خصوصی از دولت منفک می شود. 

روشن است که این سیاست توامان به پراکندگی نیروی کار شاغل در صنعت نفت نیز بیشرت دامن می زند.

در این میان مهم ترین صنعت »ملی« کشور در نتیجه ی این سیاست ها به عرصه ی تاخت و تاز رشکت های بزرگ و 

کوچک خارجی هم تبدیل شده است. یکی از افتخارات بیژن زنگنه این است که در دوران شانزده ساله ی وزارت 

او بیشرتین تعداد رسمایه گذار خارجی جذب صنعت نفت کشور شده اند. باید البته پوسته ی این »افتخارات« را 

تا معنای واقعی آن را درک کرد. رشکت های خارجی نه تنها خودشان توانسته اند در مهم ترین صنعت  شکافت 

کشور که بیش از هفت دهه قبل، »ملی کردن« آن به یکی از اساسی ترین کشمکش های بین املللی در ایران منجر 

و به کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد 1332 به نفع شاه پهلوی در ایران منتهی شد، رسمایه گذاری های وسیع 

کنند بلکه به واسطه ی قرارداد با رشکت های پیامنکاری ظاهرن ایرانی نیز حضور و قدرتی جدی در صنعت نفت 

ایران دارند.
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سازماندهی با دست خالی

اهمیت واقعی اعتصابات اخیر در این بوده است که به رغم متام سیاست های چند دهه ی اخیر برای نابود کردن 

انسجام طبقاتی در میان کارگران نفت و پراکنده کردن نیروی کار در ده ها رشکت پیامنکاری، کارگران بیش از 105 

واحد تولیدی و خدماتی مربوط به صنعت نفت به این اعتصاب پیوسته اند. سیاست های ضدکارگری وزارت نفت 

درست از هامن نقطه ای شکست خورده است که گامن می رفت می تواند جلوی اعرتاضات احتاملی را بگیرد.

این سیاست عبارت از این بود که در جریان واگذاری بخش های مختلف صنعت نفت به رشکت های پیامنکاری، 

ساختار دولتی نفت با تعداد زیادی نیروی مازاد مواجه شد که نه تنها باید آنها را اخراج می کرد بلکه اساسن بخشی 

از هدف سیاست کالن در مورد نفت، چنان که پیش تر توضیح داده شد، همین بود. به همین دلیل تعداد زیادی 

از کارگران نفت بازخرید شدند. این نیروی کار رهاشده در بازار کار، بخشی از طبقه ی کارگر بود که در سال های 

گذشته و به ویژه در دوران جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، نظر به جایگاه مهم صنعت نفت در ایران، نسبت 

به بخش های دیگر طبقه ی کارگر از رفاه و امکانات بیشرتی برخوردار می شد. در حالی که این نیروی رهاشده برای 

کار به رشکت های پیامنکاری مراجعه می کرد، رشکت های پیامنکارِی اغلب خصوصی ترجیح می دادند کارگران و به 

ویژه متخصصان جوانی را به کار بگیرند که به تازگی وارد بازار کار می شدند و با توجه به نیاز فوری و جدی آنها 

به »کار«، می شد آنها را تحت قراردادهای ظاملانه به کار گرفت.

به این ترتیب هم نیروی معرتضی در میان کارگران اخراج شده شکل گرفت و هم مقاومت در بخش های هنوزدولتی 

رشکت نفت علیه واگذاری ها و در نتیجه اخراج نیروی کار، آغاز شد. مسئوالن برای رفع این مانع موجود در مسیر 

خصوصی سازی، رشکت های پیامنکاری را وادار کردند درصد مشخصی از نیروی کار خودشان را از میان کارگرانی به 

کار بگیرند که پیش از این نیروی استخدامی رشکت دولتی نفت بوده اند و در مقابل، دولت متعهد شد بخشی از 

دستمزد و حق بیمه ی این کارگران را متقبل شود.

آنچه که در نهایت به پاشنه ی آشیل سیاست های اقتصادی-امنیتی وزارت نفت تبدیل شد همین سیاست پیچیده ای 

بود که از یک سو می خواست به هر قیمت ممکن خصوصی سازی را تا انتها پیش بربد و از سوی دیگر اعرتاضات 

اولین واکنشی که  احتاملی کارگران نفت را پیشاپیش خنثی کند. پس هرچند بیژن زنگنه، وزیر نفت فعلی در 

نسبت به اعتصاب گسرتده ی کارگران نفت نشان داد اعالم کرد مطالبات کارگران اعتصابی »زیاده خواهی« است 

اما آنچه نیروی کار پراکنده شده در ده ها رشکت پیامنکاری را به هم پیوند  و در ضمن ربطی به دولت ندارد 

می دهد دقیقن همین است که آنها عالوه بر مالکان و مدیران رشکت های پیامنکاری، هم چنان بخشی از مطالبات 
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خودشان را از دولت و وزارت نفت طلب می کنند. و معنای دقیق این وضعیت این است که سی و دو سال اعامل 

یا الاقل بحرانی جدی مواجه شده است. نیروی کار  سیاست های نئولیربالی در صنعت نفت با شکست قطعی 

صنعت نفت، علی رغم پراکندگی موجود توانسته متحد عمل کند و از درون پراکندگی ای که بنا بود امکان عمل 

مشرتک را از کارگران نفت بگیرد، وسعت رعب آور اعتصابات گسرتده رقم خورده است.

در عین حال گسرتدگی اعتصاب، در حالی که کارگران نفت هیچ اتحادیه، سندیکا یا تشکل مشابهی ندارند، نشان از 

ابداع اشکال جدید سازماندهی در میان کارگران نفت دارد. اشکال جدیدی که هرچند می تواند زمانی نقطه ضعف 

کارگران نفت باشد اما تاکنون به عنوان نقطه ی قوت آنان عمل کرده است. سازماندهی اعتصابات در گروه های 

تلگرامی ای آغاز شده است که برخی از آنان حتا ربطی به مسائل صنفی نداشته و تنها برای ارتباط کارگران شاغل 

در یک رشکت ساخته شده بوده است. در حالی که مطالبات و اعرتاضات چندساله نسبت به تاخیرهای مکرر در 

پرداخت حقوق ها و نیز پایین بودن حقوق، عدم امنیت شغلی، ناامن بودن محیط کار، کافی نبودن مرخصی، 

وضعیت وخیم خوابگاه ها و امکانات بهداشتی اقامتگاه های کارگری، کیفیت نامناسب غذای غذاخوری های کارگاه ها 

و مانند آن نارضایتی را در بخش های مختلف کارگران نفت تعمیق می بخشید، گروه های بزرگ تر تلگرامی ای که 

تعداد بیشرتی از کارگران نفت در آنها حضور داشتند به امکان های اصلی سازماندهی اعتصابات گسرتده تبدیل 

شدند و اعتصاب چون طوفانی به گروه های موجود در واتس آپ، صفحه های اینستاگرامی و گروه های کوچک تر 

که  است  نیروهایی  نفت هرچند مستعد سوءاستفاده ی  کارگران  سازماندهی  یافت. شیوه ی جدید  راه  تلگرامی 

در  موجود  طبقاتی  محتوای  تاکنون  اما  کنند  مصادره  را  نفت  کارگران  صدای  سازمان یافته  شکل  به  می توانند 

آن، درگیری هزاران کارگر با دولت و نیز با ده ها پیامنکار بزرگ و کوچک بخِش خصوصی، مانع از آن شده که 

اپوزیسیون راست بتوانند از آن به نفع خود بهره برداری کنند. این محتوای طبقاتی آنقدر آشکار است که هرچند 

فرزند شاه مخلوع ایران، در هامن روزهای اول پیامی برای همبستگی با کارگران اعتصابی صادر کرد، اما نه تنها 

این پیام با استقبالی مواجه نشد بلکه یکی از کارگران رشکت هفت تپه پاسخ دندان شکنی برای او نوشت و در آن 

از جمله از »شاهزاده« خواست پول هایی را که پدرش هنگام فرار از ایران با خود برده، به مردم ایران بازگرداند. 2

واکنش بخش های دیگر این نیروی راست نیز بهرت از رضا پهلوی نبود. آنها ضمن این که به رسعت برای کارگرانیدر 

گرماگرم اعتصاب بودند کالس های آنالین آموزش از راه دور برگزار کردند3 در ضمن نتوانستند هراس خودشان را 

از عرض اندام طبقه ی کارگر پنهان کنند. در ضمن نتوانستند هراس خودشان را از عرض اندام طبقه ی کارگر پنهان 

2-این نامه را می توانید در این آدرس ببینید.

3-در مورد ویدئوهای »آموزشی« محسن سازگارا این یادداشت کوتاه را ببینید.

https://t.me/SarKhatism/14062
https://www.facebook.com/mehran.jangalimoghadam/posts/5773394012735335
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کنند. برای منونه حسن رشیعتمداری در برنامه ی چهارساعته ی شورای مدیریت گذار در مورد اعتصابات کارگران 

نفت به میزبانی جمشید برزگر، رسدبیر منصوب شده در دویچه وله ی فارسی می گوید: »در هیچ کجای جهان انتقال 

قدرت به یک حکومت کمونیستی از طریق کارگران نبوده است. بیشرت بخش های ناآگاه تر کارگری بودند که کمک 

کردند به نريوهای آوانگارد چپ به قول خودشان تا انقالب کردند... کارگران معموال قرشی اند که پایشان روی زمین 

است. چیزهایی برای از دست دادن دارند. با ایده ی انقالب های کور خیلی پیوند ندارند. ادعای داشنت حکومت 

و حکومت های شورایی ندارند. رابطه ی خوبی با کارفرما دارند و بنابراین من به هیچ وجه نگران این نیستم و 

تشویق می کنم.« 4 برای نیروهایی چون رضا پهلوی و شورای مدیریت گذار و همراهان آنها عاملیت طبقه ی کارگر 

تنها زمانی ارزش دارد که آنها را »نگران« چیزی نکند بلکه بتواند به پیاده نظام بی هویت و بی افق سپاه رژیم چنج 

تبدیلشان کند. با این وجود رنگ پریده ی آنان از پشت همین »نگران نیستم«ها به اندازه ی کافی هویداست.

اپوزیسیون راست درست در زمانی که بیش از شصت هزار کارگر در اعتصاب به رس می برند در چنان بحرانی به رس 

می برد که اقدام هم زمانش نامه ی سی امضایی فرشگردی ها و رشکای مزدورشان به نخست وزیر جدید ارساییل است 

تا از او بخواهند سیاست های دولت پیشین این کشور در تضعیف »نیروهای تروریستی جمهوری اسالمی و سپاه 

پاسداران« را ادامه دهد و از »معرتضان ایرانی« حامیت کند. 5 »معرتضان ایرانی« البته برای فرشگردی های نولیربال 

حامی استیالی رسمایه نامی ندارند. آنها از به یاد آوردن سیامی طبقه ی کارگر هم به وحشت می افتند. شاید به 

همین دلیل بود که رسانه های جریان اصلی مخالف حکومت ایران، به طور مشخص تلویزیون ایران اینرتنشنال که 

در سال های اخیر پشتیبان و تریبون اصلی فرشگردی ها و رضا پهلوی و شورای مدیریت گذار بوده و بودجه های 

کالن از عربستان سعودی دریافت می کند، تا یک هفته در مقابل اعتصابی چنین گسرتده تنها به پوشش چند خرب 

اکتفا کرد و در نهایت کارشناسانش را فراخواند تا به هر حال واکنشی داشته باشد و هم زمان البته ویدئویی از 

کارگران اعتصابی تلمبه خانه ی شامره ی پنج بندرعباس منترش شد که در آن به رصاحت نام این رسانه به زبان آمده 

بود و صدای کارگری را می  شنیدیم که می گفت: »ایران اینرتنشنال سگ کیه؟«.6

روزهای آینده

اعتصاب رسارسی کارگران نفت در ایران نه تنها بسیاری از نیروهای انقالبِی رسکوب شده را دچار اشتباه محاسبات 

کرد بلکه به شکلی کمیک هواداران نظام سلطنتی رسنگون شده در انقالب 1357 را، که اعتصاب رسارسی کارگران 

4-در مورد این برنامه این یادداشت را ببینید.

4-نامه ی سی امضایی را اینجا ببینید.

6-در مورد واکنش ایران اینرتنشنال در هفته ی اول به اعتصاب کارگران نفت این یادداشت را بخوانید و ویدئو را همین جا ببینید.

https://www.facebook.com/mehran.jangalimoghadam/posts/5811832125558190
https://twitter.com/iranfarashgard/status/1413174335594958851
https://www.facebook.com/hazhirp/posts/10159455714242246
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نفت، یکی از مهم ترین مراحل آن بود، به طور توامان دچار هراس و رسگیجه کرد. اگر نیروهای انقالبِی رسکوب شده، 

به شمول اعضا و هواداران سابق و فعلی سازمان ها و احزاب چپ توسط نوستالژی مبارزات انقالبی گمراه شدند، 

نیروهای هوادار بازگشت نظام سلطنتی به ایران، هم مطابق معمول کار رژیم را »متام شده« ارزیابی کردند و هم 

از سوی دیگر به دلیل اتحاد رسارسی بخش بااهمیتی از پرولتاریای ایران دچار هراس شدند و گامن کردند آینده ی 

سیاسی آنها دچار مخاطره شده است. بخش دوم این ارزیابی البته، به دلیل جهت گیری طبقاتی این نیروها، درست 

است. با این وجود اعتصاب گسرتده و رسارسی کارگران نفت، هرچند به اندازه ی کافی باشکوه است اما بنا نیست 

حکومت ایران را به زانو درآورد. ما در وضعیتی نیستیم که در آبان 57 با آن مواجه بودیم. اعرتاضات اجتامعی 

هرچند روند رو به گسرتش و نیز رو به رادیکال تر شدنی دارند اما هنوز نو توان زاده شدن را ندارد. بیرون از 

یک وضعیت انقالبی اما این اعتصاب لحظه ی درخشانی از مبارزات پرولرتی در ایران است و حاصل آن انباشت 

تجربه ی مبارزاتی نه تنها در میان هزاران کارگری است که این روزها را در اعتصاب به رس برده اند بلکه هم چنین 

امکاناتی را درون خودش می گشاید. از جهتی بخش های دیگر طبقه ی کارگر که این روزها شاهد مبارزه ای متحد 

و عظیم بوده است، بیش از گذشته اعتامد به نفس خواهد داشت، توان خود را بیشرت باور خواهد کرد و از درون 

این مبارزات و با جمع بندی نتایج آن بیش از گذشته به سمت سازمان یابی حرکت می کند و از سوی دیگر فضای 

نارضایتی موجود، تحکیم ارتباطات میان کارگران پراکنده ی نفت و تجربه ی مشرتکی که در کنار هم در روزهای 

اعتصاب پشت رس گذاشته اند امکان سازماندهی صنفی و البته سیاسی را در درون کارگران نفت افزایش خواهد 

داد. برای این کار البته نیازی به جعل عنوان و ساخنت سازمان های جعلی مجازی نیست. می توان به شکل گرفنت 

کمیته های واقعی درون خود طبقه امید بست و چنین چیزی را ترویج و تسهیل کرد. تا همین لحظه هم البته 

صحنه های باشکوهی از همبستگی از درون این اعتصابات آفریده شده است. پیام های همبستگی متعدد از سوی 

کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران فوالد اهواز، کارگران رشکت واحد اتوبورسانی تهران و حومه و مهم تر از متام اینها 

پیام همبستگی از سوی کارگران اعتصابی هفِشجان در استان فقیر چهارمحال و بختیاری7،  پاسخ متقابل کارگران 

اعتصابی در شهر ایذه به آنها 8 و اعالم همبستگی کارگران اوالد حاج علی در تنگ گندمکار چهارمحال و بختیاری9  

نشان می دهد طبقه ی کارگِر در مبارزه، پیوندهای خودش را ایجاد می کند و از درون نربد طبقاتی و مبارزات صنفی 

مسیرهای سازمان یابی خودش را می گشاید.

7-ویدئو را در این آدرس ببینید.

7-ویدئو را در اینجا ببینید.

8-ویدئو را در این آدرس ببینید.

https://t.me/SarKhatism/14485
https://t.me/SarKhatism/14500
https://t.me/SarKhatism/14520
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