


برق کاران خاموش
)نگاهی به کارگران نیروگاه برق 

»شهید منتظری«(

شماره ی 197

کمیته پژوهش کارگری خاتون آباد



3

برق کاران خاموش

مقدمه:

قطعی های مکرر برق و صدمات ناشی از آن به کسب وکارها از یک سو و روال عادی زندگی مردم از سوی دیگر، 

نگاه  همه را به سوی سازوکارهای سیستم برق رسانی و فسادهای درون آن چرخاند: از فرسودگی کابل ها گرفته تا 

بحث استخراج بیت کوین، و از گرانی بهای فروش برق از سوی نیروگاه ها به دولت گرفته تا احتامل شورش مردمی.

در این میان این مسأله  برای ما شکل گرفت که وضع و اوضاع کارگران شاغل در حوزه ی برق به چه شکل است؟ 

این تولیدگران برق چه نقشی را در اقتصاد سیاسی بر عهده دارند؟ خصوصی سازی تولید برق چه نقشی در آرایش 

طبقاتی کارگران دارد؟

کارگرانی در آن مشغول  دارد و  تولید«  این فکر می کنیم که جریان برق هم یک »فرآیند  به  ما کمرت  در واقع 

به کار هستند. اهمیت در نظر گرفنت این مؤلفه در تحلیل اقتصاد سیاسی برق رسانی در ایران، این نکته است 

که غیاب سوژه گی کارگران چطور موجب خصوصی سازی تولید برق شده و بدنه ی طبقه ی کارگر به اعتبار این 

پاره پاره شدن های نئولیربالی، هرچه بیشرت جزایری جداگانه و رفته رفته خالی از سکنه را می ماند. ما باید بکوشیم 

سکوت های کارگری  را هم صدا ببخشیم تا از خالل تأمل پیرامون آن، درباره ی بحران فقدان پیرشوی در مبارزه ی 

طبقاتی از یک سو و چالش های گذار به یک وضعیت بدیل رهایی بخش با وجود خصلت های نئولیربالیزه شده ی 

بخشی از کارگران از سوی دیگر، دید بهرتی به دست آوریم. نیروگاه »شهید محمد منتظری« هم به جهت وسعت، 
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هم فسادهای انبوه جاری در این نیروگاه، و هم وجود سابقه ی اعتصاب و اعرتاض کارگری در آن، گزینه ی منونه منایی 

برای بررسی های ما به شامر می رود. این رصفا یک تالش محدود برای جلب توجه ها به مسائلی است که کلی گویی های 

غیرمستند به عنوان تحلیل طبقاتی و نیز عدم حساسیت به سکوت های کارگری موجود، هرچه بیشرت آن ها را از دایره ی 

تفکر و تحلیل انضاممی دور کرده و چالش های جدی بر رس طرح آلرتناتیو را انتزاعی می کند.

اقتصاد سیاسی فساد و تولید برق

ماجرای نیروگاه شهید منتظری از آنجایی حساس شد که نام رشکت »پرشین فوالد« به میان آمد. در سال ۱۳۹۰ 

این نیروگاه در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی ایران به رشکت پرشین فوالد واگذار شد، که هامن زمان مناینده ی 

خمینی شهر در مجلس خواستار ورود دستگاه های امنیتی، قضایی و نظارتی به نحوه ی واگذاری نیروگاه شده بود. 

رشکت پرشین فوالد که از سال ۱۳۸۱ تأسیس شده، یک هلدینگ خانوادگی متعلق به خانواده ی ثرومتند فالحتیان 

)مهدی، محمد، محسن و مجید( است. مهدی فالحتیان مهم ترین فرد در بین اعضای هیأت مدیره ی این رشکت، 

هم اکنون به علت محکومیت در پرونده ی فساد مالی بانک های »ملت« و »پارسیان«، به ۱۰ سال حبس محکوم 

دیده می شود و همچنان هم عضو هیأت مدیره ی  زندان  در  او کمرت  گفته ها علی رغم محکومیت،  به  بنا  شده. 

هلدینگ خانوادگی اش است.

در ارتباط با پرونده ی فساد او در گزارش ها آمده است که در زمان برگزاری مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 

۱۴۰۰، نام ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی رومنایی شد که نفر ششم آن لیست، مهدی فالحتیان بود. نام مهدی فالحتیان 

در پرونده ی فساد مالی بانک ملت به عنوان یکی از متهامن و هم دستان »علی دیواندری«، رییس سابق این بانک 

مطرح شد. بر اساس آن چه مناینده ی دادستان در دادگاهی که او را به اتهام »اخالل در نظام اقتصادی« محاکمه 

می کرد، گفت، بخشی از پول های »بابک زنجانی« به حساب فالحتیان واریز شده است. جالب توجه آن که فالحتیان 

نیروگاه شهید منتظری را به عنوان وثیقه اعالم کرد. اینکه نیروگاه برق یک کشور می تواند در حکم وثیقه ی زندان 

کسی باشد خود خرب از بسیاری چیزها درباره ی معنای خصوصی سازی و دارایی های عمومی می دهد. برای مثال 

درحالی که دست کم نیمی از تولید برق کشور در دست بخش خصوصی است، عمال یکی از ذی نفعان اصلی تبدیل 

ایران به »بهشت رمز-ارز« همین مالکان خصوصی نیروگاه ها هستند. حداقل سه نیروگاه منتظری، سلیمِی نکا و 

رامیِن اهواز، بخشی از برق تولیدی خود را به استخراج رمز-ارزها اختصاص داده بودند.

هزینه ی باالی تولید برق علت ورود بخش خصوصی و حتی غیردولتی )نظیر سپاه و بنیاد شهید و سازمان تأمین 
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میدان رشکت های  در یک سوی  است.  برق رسانی  سامانه ی  نوسازی  و عدم  »رمز-ارز«  به  بانک ها(  و  اجتامعی 

غیردولتی ای هستند که نیروگاه ها را در قالب رد دیون دولتی صاحب شدند، که به سبب فروش شان به عنوان 

با واگذاری ها به بخش  ارتباط  این موضوع حتی در  باقی مانده است.  نیرو  دارایی، بدهی های آن برای وزارت 

خصوصی هم صادق است و تا سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال بدهی برای صنعت برق ثبت 

شده است؛ از طرف دیگر صنایع باالدستی در رشایطی از انرژی ارزان قیمت بهره می برند که محصوالت خود را، 

که مواد اولیه ی صنایع پایین دستی مثل برق محسوب می شوند، با قیمتی باالتر از بازار های جهانی در اختیار آن ها 

قرار می دهند. نیروگاه ها هم عالوه بر این که مبادرت به نوسازی امکانات برق رسانی خود منی کنند، هزینه های 

سنگینی را در قیمت متام شده متوجه دولت می کنند و دولت هم این فشار را بی توجه به میزان مرصف، به یکسان 

برای کارگر و رسمایه دار، برخوردار و نابرخوردار در قیمت برق رسریز می کند. با این همه رشکت های خصوصی از 

این می نالند که تعرفه های خرید برق از نیروگاه ها تقریبا از سال ۱۳۸۳ ثابت بوده، با نرخ تورم تعدیل نشده و این 

به باال رفنت هزینه ی تولید برق انجامیده است.

و  کار می چرخد  نیروی  به سوی  باید  نگاه ها  دیگر  بار  که  است  تولید  در جریان همین بحث هزینه ی  درست 

دستمزد پرداختی به آن به عنوان یکی از دالیل باال بودن هزینه های تولید برق صورت بندی می شود.

کارگران نیروگاه چه می گویند؟

در این بخش می کوشیم مسأله ی نیروی کار برق را از خالل وضعیت کارگران نیروگاه منتظری به اعتبار گفتگوهایی 

که با خود ایشان داشتیم صورت بندی کنیم.

 قراردادها و استخدام

تا ۱۰۰۰ نفر در اخبار و صحبت های خود  نیروگاه منتظری رقم بین ۸۸۰  به تعداد پرسنل  در آمارهای مربوط 

نفر   ۵۰۰ و  پروژه ای(  و  )پیامنکاری  غیرمستقیم  نیروی   ۳۸۰ که  است  این ترتیب  به  است.  نوسان  در  کارگران 

باقی مانده ی نیروهای قراردادمستقیم هستند. به گفته ی کارگران از سال ۸۹-۹۰ دیگر پرسنل رسمی استخدام نشده 

و قراردادها یک ساله و یا در قالب ساالنه دو قرارداد ۷ و ۵ ماهه است.

تفاوت در نوع قرارداد فقط به موقت و رسمی بودن آن برمنی گردد و در حالی که رشایط کاری قراردادمستقیم ها 

مطابق با مؤلفه های وزارت نیرو تنظیم می شود، نیروهای پیامنکاری تابع قوانین اداره ی کار هستند. به این ترتیب 

دوگانه ی »وزارتی/اداره ی کاری« رشایط کار را برای پرسنل نیروگاه متفاوت و نابرابر کرده است.
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این نابرابری به این صورت بود که آیتم های حقوقی وزارت نیرو بسیار بیشرت از اداره ی کار بود؛ اما با خصوصی 

شدن نیروگاه، یا آیتم های حقوقی وزارت نیرو را کاهش دادند و یا سطح افزایش ساالنه ی دستمزد در قیاس با 

اداره ی کار کمرت شده است. بنابراین بعد از خصوصی شدن نیروگاه شکاف دستمزدی بین این دو گروه از کارگران 

کمرت شده، اما اعرتاض هر دو گروه را برانگیخته است:

»قبال برای مناسبت ها به کارگران ژتون پروتئین می دادن که این مورد حذف شده و به جاش ۶۰ درصد به فیش 

حقوقی اضافه کردن که ارزش اش کمرت از اونه و بقیه ی نیروگاه ها هم همین رو پرداخت می کنن. اما اینجا )نیروگاه 

منتظری( هیچ کدوم از اینا رو پرداخت منی کردن اما بعد از اینکه اعتصاب کردیم، ۶۰ درصد رو به فیش حقوقی 

کارگران اضافه کردن.«

کارگران نام رشکت »سپاهان صیانت« را به میان می آورند که زمان و رشایط قراردادهای پیامنکاری را تعیین می کند. 

با مراجعه به سوابق رشکت مذکور روشن می شود که در سال ۱۳۷۶ کار خود را در زمینه های مشاوره و مجری در 

امور حفاظت فیزیکی، تأمین نیروی انسانی موقت، کارگری و متخصص، انجام امور تجاری و بازرگانی و خدماتی و 

اخذ منایندگی و توزیع هرگونه کاالی مجاز داخلی و خارجی، صادرات و واردات، انجام طراحی و تعمیر و نگهداری 

و  منایندگی  تأسیس  و حقوقی،  اشخاص حقیقی  با  و رسمایه گذاری  مشارکت  مکانیکی،  و  الکرتونیکی  تأسیسات 

استفاده از تسهیالت بانکی و... آغاز منوده است. سال تأسیس رشکت مقارن است با رویش قارچ وار رشکت های 

مشابه در زمینه ی تأمین نیروی انسانی برای کارخانه ها و مؤسسات. یکی از اهداف این داللی نیروی کار، تضعیف 

هرچه بیشرت توان چانه زنی کارگران برای افزایش دستمزد در رشایط بی سازمانی بوده و هست.

در این رابطه یکی از کارگران می گوید:

»یکی از موارد اختالف حقوق ما )کارگران پیامنکاری( با قراردادمستقیمی ها، فوق العاده ی سختی کار است که به 

نیروهای پیامنکاری پرداخت منی کنند.« )سختی کار رضیب ۱.۵ می دهد یعنی پس از بیست سال کار کردن سی 

سال سابقه ثبت می شود(.

مورد دیگر نوع بیمه است. بیمه ی نیروهای پیامنکاری، تأمین اجتامعی و بیمه ی نیروهای قراردادمستقیم، بیمه ی 

دانا و یا سینا است. پیگیری های دیگری که انجام دادیم ما را به این نکته رهنمون شد که این تفاوت ها بعضا ویژه ی 

هر نیروگاه  است. به جهت روشن تر شدن موضوع، مد نظر قراردادن وضعیت رشکت توزیع به عنوان یکی دیگر از 

زیرمجموعه های وزارت نیرو می تواند سودمند باشد: برای کارکنان رشکت توزیع، اصل تفاوت میان نیروی رسمی و 

پیامنی به مؤلفه ای تحت عنوان »فوق العاده ی حق جذب« )برای رسمی ها( برمی گردد که در منت تبرصه های ۲ و ۳ 
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ماده ی ۱۸ دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل درباره  ی آن چنین آمده:

تبرصه ی۲- عالوه بر مزایای مذکور در ماده ی ۱۸ برای مشاغل تخصصی که زمینه ی آنها در بازار کار با کمبود مواجه 

است یا مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا رشایط نامساعد محیط کار انگیزه 

و متایل برای تصدی آنها ضعیف است، متناسب با وضعیت شغل و میزان نیاز کارگاه ها به این گونه شغل ها می توان 

مزایایی را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی تحت عنوان فوق العاده ی جذب برقرار 

و پرداخت منود. میزان این فوق العاده در هرحال نباید بیشرت از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد 

مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارائه ی دالئل توجیهی تا ۲ برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می تواند مورد 

درخواست و تصویب قرار گیرد. استفاده ی هر یک از شاغلین از فوق العاده ی مقرر در این تبرصه موکول به داشنت 

رشایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است.

تبرصه ی۳- مدیریت می تواند پس از دریافت مجوز حق جذب و یا توأم با تقاضای آن، ضوابطی را برای برقراری، 

کاهش، قطع و یا افزایش آن تا سقف ارقام تعیین شده، تهیه و پس از موافقت کمیته و تأیید وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتامعی اجرا مناید.

در این رابطه گفتنی است که چه برای رسمی ها و چه پیامنکاری ها، آزمونی استخدامی برگزار می شود که یکی 

را خود وزارت نیرو برگزار می کند و دیگری را رشکت توزیع برق. پس از پذیرفته شدن نیروهای پیامنی در این 

آزمون، رشکت توزیع، پیامنکار نیروی انسانی ای را به آن ها معرفی می کند که برای بسنت قرارداد به آنجا بروند. به 

این ترتیب رشکت توزیع خود را از رسوکله زدن با کارگران راحت می کند و آن ها متاما با پیامنکاری طرف حساب 

خواهند بود. همین مناسبات است که مسأله ی مرز میان خصوصی-دولتی-غیردولتی را در ارتباط با صنعت برق 

پیچیده می کند. مثال با وجود اینکه ۴۰ درصد سهام مجموعه های توزیع برق دولتی است و ۶۰ درصد آن از نوع 

این رشکت های غیردولتی، رشکت های شبه دولتی ای هستند که دولت آن ها  اما در واقع  سهام عادی غیردولتی، 

تعهدات در خصوص  به  این مسأله  را متوجه بخش خصوصی می داند. بخش مهم  تعهدات شان  و  را خصوصی 

نیروی کار برمی گردد. در صنعت توزیع برق، ۲۱ هزار نیرو وجود دارد که در قالب رشکتی و حجمی به استخدام 

درآمده اند. از سال ۱۳۹۶ تبدیل وضعیت نیروهای رشکتی و حجمی متوقف شد و تنها آن دسته از نیروها برای 

تبدیل وضعیت شانس داشتند که در درجه ی اول نوع شغل شان دارای چارت سازمانی باشد و در درجه ی دوم و 

سوم دارای بیشرت از ۵ سال سابقه ی بیمه ی مستمر زیر نظر وزارت نیرو و رضایت مندی بیشرت از ۸۰ درصد باشند؛ 

به عبارت دیگر روشن شده باشد که کارآمدی دارند. در اینجا روشن است که بار مالی ای که تبدیل وضعیت کارگران 
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برای رشکت ها دارد، محرک اصلی به میان آمدن مقوله ی »آزمون« است. این بار مالی به واضح ترین شکل خود را 

در تفاوت دستمزد نیروهای رسمی و غیررسمی نشان می دهد: رسمی ها عمال دوبرابر دستمزد می گیرند )چیزی 

در حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان(. موضوع بار مالی وقتی بیشرت خود را نشان می دهد که بدانیم کارگرانی با 

رشایط شغلی یکسان در رشکت های توزیع برق، استان به استان می توانند رشایط استخدامی متفاوت داشته باشند، 

با رشایطی یکسان، ممکن  انسانی؛ یعنی کارگری  بار مالی نیروی  باز رشکت ها برای تنظیم  این یعنی دست  که 

است در رشکت توزیع شهری، رشکتی باشد و در رشکت توزیع شهری دیگر، حجمی )نیروهایی که آخرین مدرک 

تحصیلی شان پایین تر از لیسانس است و کار اجرایی انجام منی دهند(.

 اضافه کار و سختی کار

موضوع دیگر اضافه کاری هاست که به طور رسمی ارجاعی نیست اما در مواقعی که در برخی از قسمت های 

نیروگاه با کمبود نیرو مواجه باشد کارگران برای جلوگیری از آنچه خود "انگ خوردن" می نامند، مجبور به پذیرش 

اضافه کاری ها هستند:

»اگه منونی بهت انگ عدم همکاری می زنن. در کل منی گن مجبوری مبونی اما بعدش سخت می گیرن و مثال آپشن 

تشویقی منی دن.«

حاوی  هم چنان  کاری  رشایط  کارخانه،  مناسب  ایمنی  وجود  با  است.  مالیات  مشمول  البته  اضافه کاری ها  این 

آلودگی ها و خطراتی برای کارگران است از جمله: پشم شیشه و پشم سنگ موجود در فضا، مغناطیس باالی محیط، 

رس و صدای بسیار زیاد )به نحوی که بدون هدفون منی توان وارد برخی قسمت ها شد(، دمای باال، کار در ارتفاع 

و مسیرهای صعب العبور و خطرناک، و نشتی بخار. این همه اما باعث منی شود که نیروهای قراردادی سختی کار 

دریافت کنند )در حالی که نیروهای رسمی این حقوق را می گیرند(. یکی از کارگران در این رابطه می گوید:

»اگه سختی کار رو پیگیری کنیم، قراردادمون رو متدید منی کنن!«

مسأله ی محسوب نشدن سختی کار برای قراردادی ها در کنار کاهش حقوق و مزایا و بن های تخفیف از زمان 

خصوصی  شدن نیروگاه ها، مشکالت اصلی حال حارض کارگران است.

شیفت های کاری سه گانه به ترتیب زیر است:

   ۷ تا ۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۲۲:۳۰   

۲۲:۳۰-۷:۳۰   
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کارگران شیفتی غالبا از شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر و فوالدشهر بوده و جهت سهولت ایاب و ذهاب در 

شیفت های یکسان دسته بندی شده اند. یعنی شیفت بندی ها بر اساس موقعیت جغرافیایی افراد است. تعدادی از 

کارگران نیز روز-کار هستند که نیروگاه برای رفت وآمد آن ها به شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، فوالدشهر، مبارکه، 

خراسگان و شاهین شهر رسویس دارد.

 اعرتاض و اعتصاب

کارگران اطالعی از حضور مناینده ی کارگر، شورای اسالمی کار و یا انجمن صنفی ندارند، و شیوه ی پیگیری مشکالت 

از سوی کارگران به این صورت است که به بخش های مختلف کارخانه مراجعه می کنند و یا در موارد حاد دست 

به اعتصاب می زنند؛ گرچه یکی از کارگران از وجود مناینده ای حرف می زند که توانی برای پیگیری مسائل کارگران 

ندارد. سوابق اعرتاضات کارگران را که از ایشان جویا می شویم، موارد قابل توجهی که برخی از آنها با موفقیت 

همراه بوده، به چشم می خورد:

را در محیط غذاخوری  اعتصاب کرده و غذاهای خود  تغییر مدیرعامل  به علت  کارگران  یا ۹۳    در سال ۹۲ 

دست نخورده رها می کنند.

   سال ۹۷ کارگران بر رس آیتم حقوقی ۶۰٪ اعتصاب می کنند که بعد از این به ردیف حقوق شان اضافه می شود.

   سال ۹۹ اعتصاب کارگران منجر به اخراج تعدادی از مدیران می شود.

تالش ما برای کسب اطالعات بیشرت درباره ی این اعتصاب ها متأسفانه به جایی نرسید.

علی رغم این سوابق، نظر فعلی برخی کارگران این بود که »از دست دادن شغل« تهدید جدی ای ست که حرکت به 

سمت اقدامات اعرتاضی را غیرممکن کرده است:

»اتحاد بین کارگرها رو با تهدید و اخراج و... از بین بردن. مثال قراردادهای چند نفر که توی اعتصاب قبلی فعال 

بودن رو سه ماهه کردن.«

جمعبندی و تحلیل

آنچه از این مطالعه برمی آید، سیل بی امان خصوصی سازی ای است که جریان دارد و از تولید ماشین تا تولید برق 

و نفت را شامل می شود. منطقی که استوار بر کاهش حداکرثی هزینه های تولید و بیشینه سازی سود از تولید هر 

چیزی است؛ و هنگامی که کاسنت از هزینه های رضوری تولید ممکن نباشد، بدون شک این دیوار کوتاه کارگراِن 

بی سازمان و تشکیالت است که آماج حمله ی انجامد یا کاهش دستمزد قرار می گیرد.
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این موضوع در کنار راحت و بی هزینه بودن کنار گذاشنت کارگران معرتض، ترس از دست دادن شغل را به شمشیر 

داموکلسی باالی رس اعرتاض به وضع موجود در میان کارگران صنعت برق بدل کرده است.

با این همه کاهش مزایای قراردادمستقیمی ها به واسطه ی خصوصی سازی، در کنار نارضایتی قراردادی ها، خصوصی سازی 

را به اعتبار قراردادهای کاری، بدل به میانجی مناسبی برای اتحاد میان کارگران چندپاره شده کرده است.

نکته ی تحلیلی قابل تأمل دیگر این است که کارگران نیروگاه منتظری اغلب وضع خود را با کارگران فوالد مبارکه و 

یا نیروگاه اسالم آباد دورچه مقایسه می کنند و از اوضاع خویش می نالند. نیروگاه اصفهان )اسالم آباد(، قدیمی ترین 

نیروگاه منطقه ی اصفهان و زیرمجموعه ی رشکت مدیریت تولید برق اصفهان است. نکته ی پراهمیت در این قیاس 

وضعیت مبهم مالکیت نیروگاه اسالم آباد است: نیروگاه اسالم آباد زیرمجموعه ی رشکت مدیریت تولید برق اصفهان 

است که عمال سهامی خاص محسوب می شود اما بنا به توضیحات پیشین، در زمره ی رشکت های تابعه ی وزارت 

نیرو است. وضعیت مجهول خصوصی-دولتی رشکت های زیرمجوعه ی وزارت نیرو کارگران را دچار رسدرگمی کرده 

است؛ در واقع کارگران صنعت برق عمال منی دانند رشایطی که از آن رنج می کشند به دولت مربوط است یا به 

بخش خصوصی. به نظر می رسد مسائل تبدیل وضعیت و میزان دریافتی متأثر از آن، مطالبه ای ست که در ذهن 

کارگران طرف حساب روشنی ندارد.

مسأله ی طبقاتی دیگری که دامن گیر کارگران است، جداافتادگی ای است که سیاست های اشتغالی نئولیربالیزم واقعا 

موجود در ایران باعث آن شده. در حالی که در آغاز اجرای این سیاست ها، کارگران برق مشمول رشایط استخدامی 

وزارت نیرو بودند )و نه وزارت کار(، ضمن برخورداری از مزایایی ویژه در دستمزد، حامیت های خاص تحت وزارت 

کار بودن را از دست می دادند. دوگانه شدن استخدام ها و افزایش فشار اقتصادی در زندگی روزمره ی کارگران به 

تبعیت از تورم فزاینده ی عمومی، جذابیت های استخدام وزارت  نیرویی را برای ایشان بیشرت کرده است و در مقام 

مقایسه ارزش و اعتبار کمرتی برای قراردادهای موسوم به اداره ی کاری قائل اند. پرسش هایی که از پِس این مقایسه 

بیرون می زند عبارت است از اینکه:

 آیا تحت شمول استخدام وزارت خانه ای خاص بودن )جز قوانین عام وزارت کار( و برخورداری از مزایای دستمزدی 

آن بدون حامیت های اجتامعی ویژه ی قانون کار، هم رسنوشتی طبقاتی کارگران را، به عنوان کسانی که اساسا قانون 

کار بناست برای حامیت از ایشان باشد، زیر سوأل نربده و منی برد؟

آیا در یک آینده ی آلرتناتیو تحت قانون کار قرار گرفنت کلیه ی کارگران مملکت امری مورد قبول و پذیرش ایشان 

خواهد بود یا اینکه در متنای مزایای مزدی وزارت خانه ای نسبت به یکسانی قانون کاری معرتض خواهند بود؟
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در  اعرتاض هایی  یا  برق  چون  بخش هایی  در  کارگری  سکوت های  که  دارند  اهمیت  این رو  از  پرسش ها  این 

بخش هایی چون نفت، می تواند از منظر اتحاد طبقاتی و نیز آینده نگری درباره ی قانون کار، قابل نقد و حتی 

نگران کننده باشند. میراث شومی که استخدام نئولیربالی به پیکر کارگران وارد آورده است، رصفا انجامد دستمزدها 

و نابودی حامیت های اجتامعی نیست، بلکه در مواردی که پای مزایای مزدی وسط است، ما با هرچه بیشرت شدن 

جداافتادگی های کارگران یک بخش در قیاس با عموم کارگران روبه روئیم که باعث می شود زمینه ی مادی مناسبی 

برای همبستگی طبقاتی وجود نداشته باشد. همچنین کارگران هرچه بیشرت از ذهنیتی مزد-محور در مطالبه گری 

طبقاتی برخوردار خواهند شد تا ذهنیتی متوجه حامیت های اجتامعی و حق تشکل یابی.
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