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یک جمع بندی از کمپین اعتراضی کارگران نفت

الف( توصیفات

مقدمه

کمپین بیست-ده کارگران نفت در سال گذشته، توانست باری دیگر توجهات زیادی را به سمت حوزه ی نفت 

جلب کند. پراکندگی باالی واحدهای رشکت کننده در کمپین و خالقیت های بروزیافته در سطح کنشگری، از جمله 

خصلت ویژه های اساسی این اعتصاب گسرتده بودند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

در این شامره از مجموعه متون کمیته ی پژوهش کارگری خاتون آباد، به رساغ کندوکاو در کمپین کارگران نفت 

رفته ایم تا در کنار برشمردن ویژگی های مثبت آن، به بررسی نواقص و ضعف های موجود در اعتصاب این کارگران 

نیز بپردازیم. اکنون و با گذشت زمان معناداری از فراز و فرود کمپین، فرصت مناسبی پیش روی ما قرار گرفته تا 

با نگاهی توصیفی و تحلیلی به تبیین شکل گیری و تکوین کمپینی بپردازیم که در بدو شکل گیری اش، غافلگیری 

زیادی را در پی داشت و انتظار گسرتش آن در چنین سطح وسیعی از سوی بسیاری از ناظران منی رفت.

آنچه اهمیت این بررسی را بیشرت می کند، جدای از شکل گرفنت اعتصابی به این وسعت در حوزه ی اسرتاتژیک 

نفت، درس های نهفته در کمپین کارگران است که می تواند در سایر اعرتاضات و اعتصابات کارگری نیز راهگشا 

باشد و در صورت نادیده گرفنت این آموزه ها، احتامل تکرار ایرادات موجود در کمپین در تجارب احتاملی آتی نیز 

می رود.
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به همین دلیل است که کمیته ی پژوهش کارگری خاتون آباد، در این شامره ی خود یادداشتی تحلیلی را برای 

گشودن راهی به منظور کشف بیشرت وجوه آشکار و نهفته در ماجرای کمپین بیست-ده تهیه کرده است.

کارگران نفت در جریان اعتصابات معروف به کمپین بیست -ده ابتکارهای زیادی را به خرج دادند تا صدای 

اعرتاضی خود را بلندتر و بادوام تر کنند. این روش ها شامل رشته اقدامات مختلفی بود که از فعالیت مجازی در 

قالب صفحات و گروه های گوناگون گرفته تا برگزاری گردهامیی های مختلف کارگری در واحدهای تولیدی را شامل 

می شد.

طبیعتا تالش برای رسیدن به اهداف مدنظر کارگران در جریان این کمپین، مانند اجرایی شدن قانون بیست 

روز کار و ده روز مرخصی، افزایش حقوق متناسب با رشد تورم، برگشت به کار کارگران اخراجی و... نیازمند شکل 

منسجمی از سازماندهی اعرتاضات بود و با توجه به پراکندگی محیطی کارگران نفت از یکدیگر، ابتکارات جدیدی 

در حوزه ی عملکرد را نیز می طلبید که در ادامه به برخی از آن ها در قالب کنشگری های مجازی و حضوری اشاره 

خواهیم کرد.

فعالیت های مجازی

از ابتدای تشکیل کمپین و پیوسنت گروه های مختلف کارگری به این اقدام جمعی، صفحات مختلفی در اینستاگرام 

توجه  توانستند  مرور  به  که  شد  ساخته  آن  از  حامیت  و  حضور  به  دیگران  تشویق  و  کمپین  تبلیغ  به منظور 

دنبال کننده های زیادی را به خود جلب کنند.

دو نکته ی مهم در ارتباط با فعالیت این صفحات به چشم می خورد:

۱( استفاده ی خالقانه از ظرفیت مجازی؛ برای مثال برای نخستین بار در چنین ابعادی و به این شکل هامهنگ، 

شاهد تهدید اعتصاب شکنان و یا کارفرماهایی بودیم که از پرداخت حقوق کارگران امتناع می کردند و گردانندگان 

این صفحات، با انتشار عکس و شامره ی متاس آن ها، فضای ناامنی را برای مخالفین و دشمنان کمپین اعرتاضی شان 

ایجاد کردند.

به  »خائنین  عناوینی چون  تحت  که  کردند  سلسله مطالبی  انتشار  به  اقدام  این صفحات  دیگر،  منونه ای  در 

با  آن ها  بودند.  مشاهده  قابل  و...  پروژه«  »قراردادهای  اعتصاب شکن«،  با  »برخورد  پروژه«،  »خائنین  کمپین«، 

فراروی از کارکرد اولیه و تبلیغاتی برای کمپین، به مرور فضایی شدند برای بازگو کردن تجارب کارگران واحدهای 

گوناگون نفتی و بیان درگیری هایشان با کارفرماها در طول دوران کاری شان. همین نکته بود که برای منونه کارگران 
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را مجاب به اشرتاک گذاشنت رشایط کاری و قراردادی خود کرد و حس مشرتکی را بین آنان برقرار ساخت. کارگران با 

پشت رس گذاشنت ترس از برخورد کارفرما، ابایی از انتشار عکس و شامره ی آن ها به منظور رسوا کردنشان نداشتند. 

به موازات آن، فضا برای کسانی که پس از اخراج همکارهایشان به استخدام کارفرما درمی آمدند نیز ناامن شد و 

قدرت جمعی کارگران فضا را برای مدتی تحت کنرتل خود درآورده بود.

۲( اگر بخواهیم به علت بازدهی استفاده از ظرفیت فضای مجازی توجه کنیم، طبیعتا ارتباط ارگانیک آن با فضای 

واقعی و حضوری کارگران است که در وهله ی نخست به چشم می خورد. این صفحات، با دریافت اطالعات از 

خود کارگران و ساخت شکلی از پیوند ارگانیک با آنان، مطالب خود را از دایره ی ساختگی و کلیشه گویی دور نگه 

داشته و نقش خود را به عنوان مکمل مبارزات جاری در میدان واقعی، ایفا کرد؛  در واقع اینجا ما با عملکرد رسانه 

به شکل مرسوم آن مواجه نبودیم، چراکه اصل مبارزه در جای دیگری شکل گرفته بود و به منظور ایجاد فضایی 

برای بیان تجربیات مختلف و آشنایی با فضاهای کاری گوناگون، ظرفیت رسانه مورد استفاده قرار گرفته بود و 

دیگر شاهد مجازی شدن مبارزه و مترکز بر کارکرد رسانه و تبلیغات نبودیم.

در کنار این، تغییر شکل استفاده از گروه های واتس آپی و تلگرامی نیز دیگر نکته ی مهم در جهت ارتباط گیری 

میان کارگران نفت بود. از چندین سال گذشته، گروه هایی جهت کاریابی و انتشار آگهی های استخدام در شهرهای 

مختلف توسط خود کارگران و یا کارفرماها تشکیل شده بود که در آنجا امکان یافنت فرصت های شغلی گوناگون 

پیش آمده  اتفاقات  اخبار  انتشار  برای  را  این فضا  کارگران  به مرور  اما  اعتصابات کمپین  با رشوع  فراهم می شد. 

در واحدهای تولیدی خود مناسب دیدند و با به اشرتاک گذاشنت آنچه در واحدهای شان می گذرد، پیوندی میان 

یکدیگر برقرار ساختند و گروه های شهرهای مختلف، اکرثا به محلی پیرامون بحث و تبادل نظر میان کارگران بدل 

شد. این استفاده ی مبتکرانه و خالقانه از ظرفیت های ازپیش موجود، نکته ی حائز اهمیتی بود که کارگران نفت از 

آن در برابر تهدیدات کارفرمایان استفاده کردند.

کنشگری های مبتنی بر حضور فیزیکی کارگران

یکی از مهم ترین اقدامات اتخاذشده از سوی کارگران، ترک محل کار بود که به نوعی وجه ممیزه ی کمپین ۱4۰۰ 

نیز شمرده می شد. کارگران ترک واحد تولیدی خودشان را ابزاری می دیدند که در نبود تشکیالت کارگری، ولو موارد 

به رسمیت شناخته شده در قانون، می توانست کارفرما را وادار به عقب نشینی سازد. کارگران پیامنی با تکیه بر اینکه 

تخصصشان به احتامل زیاد مانع از استخدام فوری جایگزین برایشان خواهد شد، این اقدام را انتخاب می کردند. 
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تعطیلی واحدهای تولیدی اما چیزی نبود که هم ضامن تدوام کمپین شود و هم امکانش در متامی واحدهای 

تولیدی و گروه های مختلف کارگری نفتی فراهم باشد؛ چراکه اوال متامی کارگران رشایط تخصصی یکسانی نداشتند 

که بتوان آن ها را از منظر کارفرما غیرقابل جایگزین دانست؛ دوما پراکندگی و تنوع ساختاری کارگران استخدامی 

نفتی به قدری زیاد است که امکان ترک دسته جمعی محل کار را در متامی واحدهای تولیدی ممکن منی ساخت.

نتیجتا کارگران در میدان مبارزاتی خود به رساغ راهکارهای جایگزین و مکمل دیگری رفتند؛ از جمله برگزاری 

مشکالت خودشان،  از  و صحبت  آن  در  »غیرچهره«  کارگران  پررنگ  که حضور  کارگری  مختلف  گردهامیی های 

نقطه قوت چنین عملی بود. همچنین تصمیم به بازگشت به اعتصاب در صورت برآورده نشدن مطالبات در زمان 

مشخص شده از سوی منایندگان کارگری، اهرم فشار به نسبت قدرمتندی بود که در اختیار کارگران قرار داشت.

از  منی توانست  نیز  کارفرما  که  بود  شکلی  به  نفتی  کارگران  گوناگون  طیف بندی  شد،  اشاره  که  هامن طور 

مواجهه ای یکسان با متامی آن ها استفاده کند؛ برای مثال اهرم اخراج از کار در برابر کارگران پروژه ای، که بخش 

مهمی از کارگران حارض در کمپین بودند، جواب منی داد؛ چراکه آن ها اصالت کارشان با شکلی از حرکت دامئی و 

جابه جایی های همیشگی گره خورده است. بر همین اساس بود که کارگران با متوجه شدن اصلی ترین ابزار در 

دست کارفرما، یعنی اخراج و بیکار کردن کارگر، دست به شکلی از تقسیم وظیفه زدند که رضب کمرتی دچار 

این  برای  پاسخی  نفتی ها  نتیجه  در  بود؛  اثرگذار خواهد  آن ها  بر  بیشرت  کار  از  اخراج  تهدید  که  کارگرانی شود 

تهدیدات اعامل شده از سوی کارفرما پیدا کردند و برای مثال توانستند تیغ اخراج را ترجیحا به سمت کارگرانی 

هدایت کنند که کمرت از آن صدمه می بینند و استخدام دامئی اش در یک واحد به خطر نیفتد.

یکی دیگر از نکات برجسته که در گردهامیی های جمعی کارگران به چشم می خورد، استفاده از نقش حامیتی 

برای کارگرانی بود که بر اثر اعتصاب دچار مشکل شده اند؛ برای مثال در ایام کمپین فیلم های مختلفی با این 

مضمون منترش شد که کارگران در انتهای یک جلسه ی جمعی، به اعطای هدایا و یادبودهای مختلفی برای کارگرانی 

دست زدند که حضورشان در تحریم کار و اعتصاب مثمر مثر بوده و بر اثر سختی رشایط، به کمپین پشت نکردند.

این اقدام زمانی اهمیت خود را بیشرت نشان می داد که در نظر بگیریم در غیاب سازماندهی منسجم کارگری، 

چطور می توان با ایفای نقش حامیتی و توجه به مسائل فرد به عضویت درآمده، به نیروی فعال پشت نکرد و با 

همدردی در مشکالت وی و تالش برای رفع آن ها، عمال بازتولید توان نیروها برای تداوم حضور در حرکت مبارزاتی 

جمعی را تضمین کرد؛ نتیجتا کارگران با پی بردن به رضورت انجام چنین وظیفه ای، سعی کردند پیوندهای جمعی 

میان یکدیگر را تقویت کنند.
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عدم وجود سازمان یابی منسجم، عامل محرکی شد تا کارگران به دنبال اشکال تا حد ممکن قابل وصول برای 

اشرتاک  به  یکدیگر  با  کار  در محل  کارگران  آنچه  مثال  برای  باشند.  مطالبات مشرتک  یکدیگر حول  کردن  جمع 

گذاشتند و همچنین تالش برای کشاندن فامیل و آشنای خود به پای اعتصاب و یا ترک محل کار، از جمله اقداماتی 

بود که در این راستا از سوی کارگران اتخاذ شد.

برای  جدی   چالشی  نفت،  حوزه ی  در  شاغل  کارگران  مختلف  قرشهای  پراکندگی  شد  گفته  که  هامن طور 

این اصطکاک خود را در قالب مامنعت از شکل گیری اعتصابی موفق  سازمان دهندگان اعتصابات بود که بارها 

نشان داد. کارگران استخدامی با سابقه ی خدمات نظامی، که در حوزه ی کاری نفت جمعیت قابل توجهی را تشکیل 

می دهند، در کنار حدود 64 هزار کارکن رسمی وزارت نفت، تضاد منافع چشمگیری را میان کارگران نفت ایجاد 

ابتکارات کارگران تالش برای  از  نتیجتا یکی  یافنت مطالبه ای مشرتک را میان متامی آن ها سخت می کرد؛  کرد که 

ساخنت جمع هایی بود که در وهله ی نخست افراد دارای منافع یکسان را کنار هم قرار می داد و به همین خاطر 

هم بود که کمپین بیست-ده بیش از هر چیز با حضور پررنگ کارگران پروژه ای و پیامنکاری شناخته شد. در واقع 

این پروژه ای-پیامنکاری ها بودند که در محل کار همدیگر را یافتند و با پیدا کردن معضالت مشرتک یکدیگر، در 

عمل اتحادی نانوشته میان خود برقرار ساختند و آنگونه که از یافته های در حال حارض موجود می توان متوجه 

شد، گردهامیی ها و سخرنانی های در محل کار بیشرت حول این معضالت مشرتک می چرخید که نتیجه ی این اقدام 

تقویت باور مشرتک میان کارگران و حرکت هامهنگ آن ها در جهت رسیدن به مطالبات خود بود.

رشوع اعتصاب

رشوع اعتصاب کارگران کمپین ۱4۰۰، به تاریخ تقریبی ۲۹ خرداد ۱4۰۰ برمی گردد. جابه جایی دامئی کارگران پیامنکاری 

نفت باعث شد ارتباطات مجازی و حضوری زیادی میان کارگران واحدهای تولیدی مختلف برقرار شود که در جریان 

گسرتش سازماندهی اعتصابات کارگران نفت در واحدهای تولیدی مختلف، این مسئله به کمک آن ها آمد. البته با توجه 

به فراخوان های متعددی که کارگران رسمی نفت مبنی بر آغاز اعتصاب جمعی در اوایل تابستان امسال انتشار داده 

بودند، انتخاب این زمان از سوی کارگران پیامنی-پروژه ای اتفاقی نبود و نشان می دهد که آن ها نیم نگاهی به احتامل 

پیوسنت رسمی ها نیز داشتند. شهرهایی مانند آبادان، اصفهان، بوشهر، فارس، ماهشهر، بهبهان و تهران بیشرتین فعالیت 

را در جریان کمپین داشتند اما این به قیمت عدم حضور کارگران نفتی در شهرهای شاملی و غربی، از جمله ارومیه، 

ایالم و... متام نشد و پراکندگی رشکت در کمپین از شامل تا جنوب کشور را در بر گرفته بود.
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برخی از مهم ترین خواسته های کارگران بیش از ۱۰5 واحد تولیدی که به این کمپین پیوستند شامل موارد زیر 

می شود: ۱( موافقت با حق ۱۰ روز اسرتاحت در برابر ۲۰ روز کار، ۲( رعایت دسته بندی های شغلی در واریزی بیمه ها، 

3( بهبود رشایط محیط کار و پرداخت پاداش ها و مزایای شغلی، 4( پرداخت حقوق معوقه، 5( تنظیم پرداختی ها با 

توجه به رده بندی های مختلف کارگران پیامنکاری نفت، 6( برکناری پیامنکاران و قرارداد مستقیم با وزارت نفت.

البته همه ی خواسته های اصلی باال، ممکن است در متام واحدهایی که به اعتصاب پیوسته بودند مشاهده 

نشود، همچنان که برخی از آن ها فقط در بخشی از واحدهای رشکت کننده در کمپین مشاهده شد؛ اما کلیت 

خواسته های مشرتکی که این تعداد کارگر را از واحدهای تولیدی مختلف کنار یکدیگر قرار داد، این موارد بودند.

ورود چشم گیر بخش خصوصی به حوزه ی رشکت های استخدامی و پیامنی نفت، موجب شکل گیری دسته بندی 

جدیدی از کارگران نفتی شد که به پراکندگی بیش از پیش آن ها دامن زد؛ به طوری که کارگران رسمی، قراردادموقتی ها، 

کارگران دارای قرارداد معین، پیامنکاری  و مستمری ها و پیامنکاری و پروژه ای از یکدیگر قابل تفکیک هستند. در 

این میان پیامنکاری ها با حدود ۱۰6 هزار نفر، در برابر 34 هزار کارگر قرارداد موقت و 64 هزار نفر کارگر رسمی 

وزارت نفت، دست باال را از جهت جمعیتی دارند.

ماده ی ۱۰ و ساختار اشتغال در نفت

رشایط کاری کارگرانی که در حوزه ی نفت و گاز کشور شاغل هستند، طبق قوانین رشکت ملی نفت تنظیم و 

براساس ماده ی ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، دستورالعمل هایی به منظور شیوه ی پرداخت دستمزد 

کارگران نفتی تدوین شده است که آنان را از حیطه ی قوانین وزارت کار جدا می کند.

نکته ی حائز اهمیت در این میان اما تنظیم نظام پرداختی ها براساس دسته بندی کارگران مختلف شاغل در 

وزارت نفت است؛ در واقع حقوق پایه ی مشرتک و مزایای دریافتی گروه های مختلف کارگری تابعی از رشایط 

کار آن هاست. البته باید به این نکته توجه داشت که عمال سختی کار در قوانین وزارت نفت به رسمیت شناخته 

نشده و همچنان هامن ماده ی ۱۰ به عنوان اصلی ترین مرجع تعیین مزایای فوق العاده و حقوق پایه رسمیت دارد.

اما ماجرای تصویب ماده ی ۱۰ به چه زمانی برمی گردد؟ سال ۱3۹۰ به منظور تاکید بیشرت بر افزایش برداشت از 

مخازن مشرتک و حفظ نیروهای متخصص در مناطق عملیاتی، نگاه ویژه تری به کارگران نفت شاغل در این مناطق 

شد که نهایتا منجر به تدوین ماده ی قوانین و اختیارات وزارت نفت شد و برای تصویب به مجلس رفت. مجلس 

این بهانه که ماده ی ۱۰ قرار بود نقشی حامیتی برای کارگران مناطق عملیاتی سخت آب وهوایی داشته  با  اما 
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باشد ولی عمال به متام کارگران نفت ترسی پیدا کرده، از تصویب آن خودداری منوده و برای رفع ایرادات ماده، 

آن را به کمیسیون انرژی مجلس برگرداند. در این کمیسیون تصمیم گرفته شد عباراتی مانند »شمولیت همه ی 

کارکنان« و... از ماده ی ۱۰ وزارت نفت حذف شود تا طرح نهایی شود. مصوبه ی مجلس ماده ی ۱۰ را اینگونه 

تفسیر کرد که بر اساس آن، رشایط استخدامی و پرداختی آن گروه از کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی سخت، 

به منظور افزایش رسعت بهره برداری از میادین مشرتک نفتی و گازی، تابع آیین نامه ی مخصوص و بدون الزام به 

رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نفت شود. مجلس در توضیح تصویب این طرح ترشیح می کند که 

در صورت تایید معاونت توسعه ی مدیریت و رسمایه ی انسانی ریاست جمهوری، حداکرث تا مدت شش ماه پس از 

الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران نیز خواهد رسید. در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان، 

آیین نامه ی ماده ی ۱۰ وزارت نفت با تایید شورای نگهبان، در آذرماه سال ۱3۹3 جهت اجرایی شدن به رشکت های 

مشمول و ذیل وزارت نفت ابالغ شد.

پس از گذشت حدود ۱ سال از اعالم الزم االجرا بودن ماده ی ۱۰، وزارت نفت که ردیف بودجه ی مخصوص 

اجرایی کردن این طرح را نیز دریافت کرده بود، از عملیاتی کردن آن به بهانه های مختلف رس باز می زد. همین 

اصلی  مناطق عملیاتی شد. خواسته ی  در  کارگران شاغل  توسط  امضا  و جمع آوری ۱۰5۰۰  امر موجب شکایت 

امضاکنندگان، اجرایی شدن بندهای معیشت پایه ی ماده ی ۱۰ بود، که آن را به وزارت نفت ارائه دادند.

تقریبا یک سال بعد از این ماجرا، یعنی در مرداد ۱3۹5 بود که دیوان محاسبات با شکایت رسمی از وزارت 

نفت مبنی بر تخلف در تخصیص دریافتی های مذکور در قانون ماده ی ۱۰، این وزارتخانه را متهم به خودداری از 

اجرایی شدن ماده ی ۱۰ شناخت و از وزارت نفت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

وزارت نفت با تاخیری تقریبا دوماهه، از طریق معاونت حقوقی خود پاسخ به اتهام واردشده را می دهد. علت 

این تاخیر، تالش وزارتخانه برای جعل سند به منظور بی اثرسازی ماده ی ۱۰ بود؛ چرا که در این مدت به شکلی 

ناگهانی مصوبه ای در شورای استخدامی وزارتخانه به تصویب می رسد که هرگونه اقدامی در جهت تغییر نظام 

استخدامی و پرداختی کارگران وزارت نفت، منوط به مطابقت با این مصوبه است و سایر موارد بی اعتبار هستند.

هرچند نهایتا دیوان عدالت اداری رای خود را به رضر وزارت نفت و در راستای اجرایی شدن ماده ی ۱۰ صادر 

منوده و تاکید کرده که پرداختی های معیشت پایه ی مذکور در ماده ی ۱۰ باید تنها شاغلین مناطق عملیاتی را در بر 

بگیرد، اما پاسخ واقعی به مطالبات کارگران داده نشد و نتوانست جلوی اعرتاضات بعدی کارگران نفت، از جمله 

شکل گیری کمپین بیست-ده را بگیرد؛ اعرتاضاتی که ریشه در شکل تقسیم بندی کارگران نفت، حضور روزافزون 
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رشکت های پیامنکاری، رشایط کاری کارگران نفت و... داشت.

در جریان کمپین بیست-ده ۱4۰۰، مسئولین حکومتی نیز نتوانستند بر این اعرتاضات رسپوش بگذارند. موسی 

احمدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در تیرماه ۱4۰۰ و در گیر و دار کمپین کارگران، اعالم کرد: »مهم ترین مسائل 

کارگرانی که سال ها زیر نظر پیامنکار کار کرده اند، بحث حقوق و دستمزد و امنیت شغلی این کارگران است که 

باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود.« احمدی درباره ی طرح حذف پیامنکاری در صنعت نفت گفت: »طرحی در 

مجلس برای حذف پیامنکار و ایجاد رابطه ی مستقیم بین کارگر و کارفرمای اصلی با هدف کاهش مشکالت موجود 

تنظیم و مطرح شده است که با توجه به حساسیت اگر به این طرح رای داده شود، خیلی از مشکالت کارگران 

برطرف می شود.« مناینده ی کنگان، دیر، جم و عسلویه با اشاره به دیدار با هیاتی از طرف وزارت نفت گفت: »در 

حال حارض همه ی مسئوالن نسبت به مسائل کارگران صنعت نفت و گاز حساسیت پیدا کرده اند و تالش می کنند 

با ارائه ی طرحی در مجلس خواسته های بحق کارگران را محقق کنند.«

با توجه به این مشکالِت بروز پیداکرده، که بخش مهمی از آن مربوط به حضور رشکت های پیامنکاری است، 

از  را  نفت  کارکنان وزارت  که  کارگران نفت رساغ گرفت. سلسله مراتبی  اشتغالی  را در ساختار  آن  باید ریشه ی 

جمعیت  خود  می شود.  تقسیم بندی  پیامنکاری ها  و  رسمی ها  به  کلی  چهارچوب  یک  در  می کند،  جدا  یکدیگر 

پیامنکاری ها اما در گروه های کوچکرت موقت، مستمر و پروژه ای دسته بندی می شوند. در این میان شاغلین دارای 

قرارداد معین نیز هستند، که البته جمعیت بسیار کمرتی را )85۰ نفر( نسبت به سایر گروه ها شامل می شوند.

مسئله ای که اهمیت این ساختار پیچیده ی اشتغالی در وزارت نفت را بیشرت می کند، نه تنها اثرگذاری مستقیم 

آن در تخصیص دریافتی ها، بلکه در تنظیم انواع مزایا و فوق العاده هایی است که در تفسیر ماده ی ۱۰ نیز اثری 

جدی دارد.

هامن طور که گفته شد، ماده ی ۱۰ وزارت نفت به منظور حفظ نیروهای انسانی متخصص، افزایش رقابت پذیری 

و سطح بهره برداری از میادین مشرتک فوق العاده هایی را برای کارکنان مشمول در نظر گرفت که شامل موارد زیر 

هستند:

۱. فوق العاده های عمومی

۲. فوق العاده های نوع برنامه ی کار

3. فوق العاده های نوع شغل

4. فوق العاده های رشایط محیط کار
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5. فوق العاده های جذب و نگهداری ممتازین و مشاغل ویژه

6. فوق العاده های محل خدمت و زندگی

7. فوق العاده های ایثارگری

تاثیر مستقیم تغییر در این نظام پرداختی و مزایای فوق العاده، در اعتصاب ۲۹ خرداد امسال خود را نشان داد؛ 

جایی که طبیعتا اعرتاض رسمی ها را بیشرت برانگیخت و آنان که جامعه ی هدف چهار فوق العاده ی کاهش پیداکرده 

بودند، خواستار افزایش نرخ آن ها و حقوق پایه ی خود شدند. همچنین رسمی ها خواستار آن شدند که با افزایش 

مدرک تحصیلی، امکان افزایش سطح دریافتی نیز فراهم شود که پیش تر با مخالفت وزارت نفت روبه رو شده بود.

در واقع می توان اینگونه فهمید که میزان دریافتی کارکن رسمی نفت که گره خوردگی زیادی با مزایای فوق العاده 

دارد، با تغییر در این نظام پرداختی دچار رضبه شده و موجب اعرتاض رسمی ها در سال جاری شد. آن ها حارض 

نبودند افزایش ۲5 درصدی پایه ی حقوق را در صورتی که این افزایش بیش از ۲.5 میلیون تومان نباشد، بپذیرند. این 

بدین معناست که وجود مزایای شغلی برای رسمی ها داری اهمیت زیادی است. البته نباید از این نکته نیز غافل 

شد که اعتصاب ۲۹ خرداد، زمینه ساز توجه مجدد کارکنان به فساد گسرتده در اموری مثل صندوق بازنشستگی 

کارکنان نفت نیز شد و آنان خواستار برگشت اداره ی صندوق به مقررات اساسنامه ای گذشته شدند.

بار اصلی کمپین ۱4۰۰ اما بر دوش کارگران پیامنکاری/پروژه ای بود که از بسرت متفاوتی به رشایط تبعیض آمیز 

وزارت نفت نگاه می کردند. قراردادی و بازخریدی شدن کارگران صنایع نفت و هدایت آنان به طرف رشکت های 

پیامنی، به دنبال افزایش نیاز به نیروی متخصص و گسرتش استفاده از تکنولوژی در صنعت نفت در اوایل دهه ی 

7۰ پدید آمد. این چرخه عمال طیف وسیعی از کارکنان وزارت نفت را به سمت رشکت های نوظهور پیامنی سوق 

داد که با در اختیار داشنت تکنولوژی های گسرتده و اختیار عمل تفویض شده از سوی وزارتخانه، دست باال را در 

استخدام کارکنان پیامنی/پروژه ای داشتند. این گروه از کارگران دیگر طرف حسابشان وزارت نفت نبود و به همین 

جهت تابع مقررات وزارت کار شدند. دوگانگی ایجادشده در ساختار اشتغال وزارت نفت تا جایی پیش رفت که 

اکنون از یک سو با قطب دولتی و خصوصی در ساختار وزارتخانه روبه رو ییم و از طرفی دیگر با شمولیت دوگانه ی 

وزارت نفت و کار در میان کارکنان نفت مواجه هستیم.

کارکنان  به  خدمات  حذف  و  برون سپاری  در  بیشرت  هرچه  دولت  که  مسئله  این  تصور  نیست  سخت  البته 

نفت رسمایه گذاری کرده و هدف خود را کاهش و یا در مواردی لغو استخدام رسمی ها قرار داده و روز به روز 

بر جمعیت پیامنی شاغل در وزارت نفت افزوده است. به همین دلیل است که کارگران پیامنی هسته ی اصلی 
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جمعیت حارض در کمپین را تشکیل دادند؛ چرا که آنان عمال به دلیل حضورشان در بخش خصوصی، مشمول 

آیتم های فوق العاده ی  گوناگون منی شوند و این مطالباتشان را از جنسی متفاوت با رسمی ها می کند.

سه گروه خدماتی یا کارگر ساده، کارگران نیمه ماهر و کارگران ماهر، جمعیت عمده ی کارگران پیامنی را شامل 

با حقوق حدود 4.5 میلیون تومان، کمرتین دریافتی را دارند و مطالبه ی حقوق 8 میلیون  می شوند. گروه اول 

تومانی را در جریان اعتصابات داشتند. نیمه ماهرها با حقوق حدود 8 میلیون تومانی، خواسته ی افزایش 4میلیونی 

حقوق پایه ی خود را دارند و نهایتا دسته ی سوم از کارگران پیامنی که جمعیت عمده شان را جوشکارها و کارگران 

تاسیساتی شامل می شوند، با حقوق حدود ۱3 میلیون تومانی، رسیدن به مزد ۱7 میلیون تومان را خواستارند.

نیز  نامش  از  اما در مهم ترین خواسته ی کمپین ۱4۰۰، هامن طور که  کارگران نفت  از  این گروه  مجموعه  ی 

بین ۲۰ روز کاری و ۱۰ روز مرخصی هستند. همچنین هرچند  تناوب  برقراری  پیداست، مشرتک هستند و آن 

در  نیز  تعویق ها  این  تکرار  از  جلوگیری  اما  نبود،  آنان  مطالبات  اول  اولویت  در  معوق  پرداختی های  مسئله ی 

خواسته های آنان مشهود بود.

تا اینجای کار مشخص شده است که پیچیدگی ساختار اشتغال در وزارت نفت، اثری مستقیم در شکل دهی 

به نظام پرداختی های بسیار متنوع و به تبع آن شکل گیری مطالبات ماهیتا متفاوت در این وزارتخانه ی عریض 

و طویل شده داشته و این امر شامی کلی کارکنان شاغل در وزارت نفت را چندپاره کرده است. به این پیچیدگی، 

حضور گسرتده ی کارکنانی با سابقه ی ارائه ی خدمات نظامی در خانواده را نیز اضافه کنید که تنها در یک منونه، 

منود خود را در آیتم فوق العاده ی ایثارگری برای رسمی ها نشان داده است و در جریان برقراری اتحاد سیاسی 

میان کارکنان بخش های مختلف وزارت نفت، بی شک عامل تاثیرگذاری خواهد بود. در ادامه به این نکته خواهیم 

پرداخت که با نظر به این شکاف عمیق در میان کارکنان مختلف وزارت نفت، امکان شکل گیری نوعی از عمل 

مشرتک میان آنان آیا امکان پذیر است یا باید به اتحاد میان گروه های مشرتک کارگری نفتی، به شکل اتحادهای 

جداگانه ی رسمی ها با یکدیگر و پیامنی/پروژه ای ها باهم، نظر داشت.
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ب( تحلیل

آغاز بی ثباتی و نئولیربالیسم

در سال های پس از جنگ هشت ساله، سیاست دولت سازندگی در برابر کارگران نفت، در ابتدا ادامه ی روند تعلیق 

و بالتکلیفی بود؛ به گونه ای که کارگران وضعیت مشخصی از حیث تابعیت قانون کار نداشتند. هنگامی که کارگران 

اعرتاضی داشتند یا خواسته ای را مطرح می کردند وزارت کار یا وزارت نفت بنا به منافع خود، آن ها را تحت شمول 

وزارت نفت یا اداره ی کار می دانستند. برای مثال در مورد حق داشنت سندیکا و تشکل کارگری، کارگران تابع وزارت 

نفت و در سایر حوزه ها تابع قوانین اداره ی کار بودند.

اکنون که دیگر امکان رسکوب هر شکلی از اعرتاض به بهانه ی وضعیت جنگی وجود ندارد، گام اول بازپس گیری 

امتیازاتی که کارگران نفت در سال های پیش از انقالب با مبارزات مستمر کسب کرده بودند، خروج از وضعیت 

بالتکلیفی بود.

رسانجام تحت فشار هیئت منایندگی کارگران که به دیدار معاون وزیر نفت رفته بودند، آقازاده وزیر وقت طی 

بخشنامه ای اعالم کرد که کارگران رشکت نفت تابع مقررات وزارت کار هستند. اما دولت سازندگی و اصالحات که 

مجدانه پیگیر به اجرا در آوردن سیاست های نئولیربالیستی در سال های پس از جنگ بودند، اجازه ی پیرشوی به 

کارگران ندادند و مطالبات آن ها بی نتیجه ماند.
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پس از چندی در هامن دوره ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دولت طرحی برای کارمندسازی کارگران 

افزایش موقت حقوق  با  اما  این طرح به ظاهر اختیاری و داوطلبانه بود  اگرچه  نفت در دستور کار قرار داد. 

و مزایای کارمندان دولت، توانست اکرثیت کارگران را به پذیرفنت آن مجاب کند و با حذف مزایایی از قبیل بن 

خواربار و افزایش ساالنه ی دستمزد، اقلیت باقی مانده را تحت فشار قرار داد. همچنین کارمندسازی، تغییری در 

وظایف شغلی کارگران ایجاد منی کرد؛ تنها با خارج کردن آن ها از شمول قوانین اداره ی کار، حق اعتصاب، داشنت 

تشکل و شکایت به اداره ی کار را از آن ها سلب و اخراج آن ها توسط رشکت را تسهیل می کرد. آن دسته از کارگرانی 

که کارمند شدن را نپذیرفتند، طی سال های بعدی یا از روی اجبار یا به خواست خود بازخرید شدند.

به دنبال پیاده سازی این طرح، تدریجا حقوق و مزایای کارمندان جدید، یا به قول خودشان کارمندان چکشی، 

کاهش یافت. آن ها که اکنون حق اعرتاض نداشتند می بایست به ناچار به بازنشستگی پیش ازموعد و یا بازخرید 

تن می دادند.

در اقدام بعدی، دولت با بخش بندی پاالیشگاه ها و سایر قسمت های مربوط به صنعت نفت و سپس برون سپاری 

آن ها به پیامنکار خصوصی، کارگران بازخریدشده را در همین بخش ها مجددا به کار گرفت و این کار را با دستمزد 

باالتر جهت ترغیب به بازخرید داوطلبانه )اگرچه دولت در نهایت همه ی آنهایی که به کارمند شدن تن داده 

بودند و یا کارگر مانده بودند را اجبارا بازخرید کرد( و بدون هیچگونه امنیت شغلی انجام داد.

جالب توجه است که در این زمان هنوز تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی ارائه نشده بود و این شیوه 

از خصوصی سازی ها تحت عنوان برون سپاری و با تکیه بر مصوبه ی شورای عالی اداری تحت عنوان »واگذاری امور 

پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی«، مصوب فروردین 7۹ به اجرا درآمد.

از اواخر دهه ی 6۰ آغاز و با رشوع دهه ی 7۰  نتیجتا می توان گفت که سابقه ی کارمندسازی کارگران نفت 

و ادامه ی آن در دهه ی 8۰، رسعت بیشرتی گرفت؛ مسئله ای که تاثیر خود را در افزایش حجم ورود رشکت های 

خصوصی پیامنکاری در صنعت نفت و جداسازی کارگران نفتی از سایر کارگران نشان داد. به همین خاطر نیز بود 

که جنس مطالبات کارگران معرتض نفت نیز اشکالی متنوع و متفاوت به خود می گیرد؛ برای مثال کارگران بدل به 

کارمندشده، هنگامی که به شکل رسمی به استخدام وزارت نفت درآمده باشند، دیگر بازگشت به دایره ی قوانین 

وزارت کار را مطالبه منی کنند و مسئله ی آیتم های فوق العاده  و همچنین مزایای شغلی کاهش یافته، خود را به 

عنوان مطالبه ی اصلی در میان این گروه از کارگران نفت نشان می دهد. در میان کارگران پیامنی/پروژه ای نیز این 

روند کارمندسازی، گره مستقیمی با افزایش خصوصی سازی در صنعت نفت خورده است و آنان را از مواجهه ی 
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بی واسطه با کارفرمای اصلی دور و به بخش خصوصی نزدیک می کند؛ اتفاقی که مهم تر از هر چیز، تبعیضی واضح 

علیه کارگران پیامنی است و امنیت شغلی آنان را هدف گرفته است. همین رشایط است که برای درک بخش مهمی 

از مطالبات کمپین بیست-ده باید آن را در نظر داشت و نهایتا کارگران را به اعرتاض برای بازپس گرفنت حقوق 

ازدست رفته ی خودشان وادار کرد.

آنچه کمپین بیست-ده به ما آموخت

کمپین ۱4۰۰ کارگران نفت، بی شک از حیث ابعاد جمعیت رشکت کننده در آن و تداوم حضور اعتصابی کارگران، 

برای  بروز عملکردشان  در  نفتی ها  است. خالقیت  گذاشته  ایران  در  کارگری  اعرتاضی  در سپهر  تاثیرات شگرفی 

رسیدن به مطالبات خود، هامن طور که گفته شد، توانست ضامن ادامه یافنت اعتصاب کارگران باشد.

باید به مسئله ی سازماندهی  اتفاقات مربوط به این کمپین،  از ویژگی های مثبت و قابل ستایش  اما جدای 

اعرتاضات و اعتصاب کارگران نفت نگاه ویژه تری داشت. در واقع بعد از امتام کمپین بیست-ده، فرصت مناسبی 

فراهم شد تا بار دیگر پرسش همواره مغفول مانده را از خود بپرسیم: جایگاه سازماندهی در اعرتاضات کارگری 

کجاست و افقی گرایی در شکل دهی به یک حرکت اعرتاضی تا کجا می تواند موفقیت آمیز باشد؟

قصد ما در اینجا شکافنت مسئله ی رضورت سازماندهی و بیان کم و کیف آن نیست؛ بلکه به میانجی آنچه در 

جریان کمپین پیش آمد، الزم می دانیم تاکید خود را متوجه این مسئله ی رضوری کنیم.

تجربه ی بسیاری از اتفاقات کارگری، از جمله همین کمپین کارگران نفت، به ما نشان می دهد که زمان امتام 

موج اعرتاضی شکل گرفته، ارتباط مستقیمی با اشکال سازماندهی موجود در هامن اعرتاض دارد؛ به این معنا که 

با رواج شکلی از خودانگیختگی و تداوم حرکت خودبه خودی کارگران، بازه ی کمرتی را در راستای ادامه یافنت این 

حضور اعرتاضی شاهد هستیم و بالعكس، در تجاربی که کارگران قائل به نوعی از نظم تشکیالتی و سازمانی در 

میان خود بودند، توانستند تداوم و اثربخشی حضورشان را بیشرت کنند.

سازماندهی یک اعرتاض، می تواند به معنای جایابی افراد در نقش های محول شده به آن ها باشد؛ به طوری که 

برای مثال تکلیف ساحت های علنی، نیمه علنی و مخفی در میان کارگران معرتض روشن شده و به منظور افزایش 

سطح امنیت آنان، تفکیک این سه سطح به رسمیت شناخته شده باشد.

همچنین تدوین اساسنامه ای که چارت سازمانی و تفکیک مسئولیت ها در آن مشخص باشد و برای اقدامات 

احتاملی پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، می تواند کارگران را به منظور مواجهه با موانع پیش آمده مجهزتر کند. 
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دیگر مسائل از جمله تقویت نقش حامیتی از کارگران اخراج و یا تهدیدشده، جلوگیری از حضور جعلی نام هایی 

که در غیاب وجود سازمان واقعی کارگری خود را مناینده ی آنان جا می زنند و در جریان کمپین ۱4۰۰ نیز منونه های 

آن را مشاهده کردیم، تقسیم بندی وظایف و مترکز هر گروه بر بخشی از کار و... نیز تنها بخشی از فواید ایجاد 

نظم سازمانی در بین اعضای رشکت کننده در یک حرکت اعرتاضی است.

کمپین ۱4۰۰ قطعا بدون برنامه ریزی کارگران حارض در آن امکان شکل گرفنت نداشت؛ اما نفس تصمیم گیری 

می تواند به شکل سازمانی-تشکیالتی آن نباشد و بیشرت با اتکا بر تجارب لحظه ای در خالل یک بحران پیش آمده 

از  رفتارشناسی ای  به  توانسته  سیاسی،  تصمیم گیری های  از  شکل  این  ابعاد  شناخنت  با  حکومت  بگیرد.  صورت 

معرتضین دست پیدا کند که حرکت آنان را تا حدی قابل پیش بینی و کار رسکوب اعرتاض را برایش راحت تر می سازد. 

اعرتاض در این شکل خودش هامنقدر که زود و به نظر ناگهانی شکل می گیرد، با هامن رسعت نیز فروکش می کند 

و به خربی در میان سایر خربهای روز تقلیل می یابد.

تجربه ی درخشان تاریخ کارگری به ما رضورت اصل سازماندهی معرتضان را یادآور می سازد و تا زمانی که روند 

برنامه ریزی فعاالنه ی کارگران در این قالب قرار نگیرد، خطر فروکش کردن و از بین رفنت رسیع یک موج اعرتاضی 

نیز به صورت جدی باقی خواهد ماند.

نکته ی طبقاتی حائز اهمیت در این بررسی این است که از دهه ی هفتاد که به اعتبار فرآیند نئولیربال سازی، 

کارگران نفت از مجموعه ی دیگر کارگران جداسازی شدند، تا اندازه ی زیادی همبستگی طبقاتی آنان در قیاس با 

رشایط اعرتاضی موجود در جامعه ی کارگری بسیار کم شد. در واقع پس از کنش اعرتاضی گسرتده ی نفتی ها در سال 

75 و تالش های کارگران نفت تهران برای تشکیل یک شورای کارگری در نیمه ی اول دهه ی هفتاد، اعرتاض وسیعی 

در مجموعه ی کارگران نفت دیده نشد. رسانجام جداسازی کارگران نفت به اعتبار شیوه ی متفاوت پرداخت های 

مزدی در آن گریبان حاکمیت را گرفت و اعرتاض گسرتده ی کمپین ۱4۰۰ بر مدار سلسله ای از مطالبه گری ها که 

توصیف آن رفت رخ داد. اما همچنان که دیدیم اعرتاض علی رغم همه ی خالقیت ها و گسرتدگی هایش بدل به 

روندی مستمر نشد. جداسازی های درون خود نفت به اعتبار شیوه های متفاوت استخدامی و منافع متفاوت هر 

کدام از گروه های شغلی نیز امکان شکل گیری انواعی از سازمان یابی های درون-گروهی را دشوار کرده است. البته 

که در پهنه ی خود اعرتاضات کارگری غیر از نفت هم ما همین پراکندگی ها و جداافتادگی ها را شاهدیم. اما در 

مورد نفت به سبب اهمیت اسرتاتژیک آن برای حاکمیت همواره سعی می شود که حد بیرون زدگی بحران کارگری 

کنرتل شود. این جداافتادگی ها معضل جدی جنبش کارگری است که در هیأت تنی واحد و بادوام منی تواند بروز و 
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ظهور اعرتاضی داشته باشد. از این نظر رضورت دارد تا نیروهای با آگاهی طبقاتی در درون ساختار اشتغالی نفت 

بکوشند تا زمینه های همبستگی  طبقاتی گسرتده تر از درون نفت را میان کارگران دامن بزنند. جداافتادگی های 

را  کارگران  میان  طبقاتی  گسرتده ی  و  بادوام  سازمان یابی  نحوه ی  الجرم  نئولیربال سازی  فرآیند  از  ناشی  طبقانی 

نیازمند فراروی از منطق صنفی می کند و پای اشکالی از سیاسی شدن مستقیم را پیش می کشد.

بر مؤلفه های عام طبقاتی را در آگاهی  ایستادن  باید رضورت  این اشکال سیاسی شدن مستقیم  در جریان 

کارگران تحریک کرد؛ مؤلفه هایی چون »حق تشکل یابی«، »گره خوردن مطالبات حوزه ی کار با جهت گیری سیاسی 

حکومت« و »سازمان یابی مخفی میان کارگران بی ثبات«. ما احتیاج داریم تا اتحاد گسرتده ی طبقاتی کارگران را 

اما در هیأت شبکه ای  تبلیغی-ترویجی سازمان یابی های عمودی  از خالل فعالیت  نئولیربالی  در رشایط بی ثباتی 

بهم پیوسته از هسته های کوچک ایجاد کنیم. به این معنی اگر به تجربه ی کمپین ۱4۰۰ نظری دوباره بیفکنیم 

مقطعی  و  لحظه ای  بسیج  امکان  به  زدن  دامن  سیاسی،  امر  از  کارگران  گریز  با  مواجهه  چاره ی  که  گفت  باید 

پیرامون مطالبات صنفی نیست. باید بر ناپایداری و بی ثباتی پاسخگویی های حاکمیت نسبت به مطالبات دست 

گذاشت و خطرات موقعیت های شغلی بی ثبات را میانجی مترکز آگاهی طبقاتی کارگران بر رضورت برچیده شدن 

از  گریزی  نربد،  این  قهرآمیز  به رشایط  نظر  که  داد  قرار  برگشت ناپذیر  با جهت گیری طبقاتی  سیاسی حاکمیتی 

هسته سازی های مخفی برای به مثر نشاندن اعرتاضات گسرتده و پُرتکراِر فلج کننده نخواهد بود.
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