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 اقتصاد سیاسی نیروی کار صنعت نفت در ایرانِ پس از جنگ                  

 محمد مالجو

 

 1مقدمه

نیروی کار صنعت نفت  صنفی و سیاسی توانرو یافتگی و ازایناز تشکل درجۀ محسوسیگران دربارۀ بسیاری از تحلیل

امروز، متجاوز از  2نظر دارند.اتفاق 7531قالب های منتهی به انای از اعتصابات کارگری طی ماهاندازی سلسلهدر راه

پرسش  های صنفی و سیاسی را حاشا کرد.آفرینینیروی کار صنعت نفت در نقش دهه بعدتر، دشوار بتوان ضعفسه 

هایی نیساله در معرض چه دگرگوکلیدی عبارت از این است که نیروی کار صنعت نفت در این فاصلۀ حدوداً سی

در  زنی جمعیای عمدتاً فاقد توان چانهبه مجموعه تردر سه دهه قبل یافتهتشکل نسبتاً ینیروی ه ازقرار گرفته است ک

 بدل شده است. های اخیرسال

د افول کرخواهم استدالل  کنم.میساله تمرکز از جنگ هشتبر دورۀ پس عمدتاً برای ارائۀ پاسخی به این پرسش     

ای های پردامنهنفت عمدتاً معلول اجرای دو نوعِ متمایز اما مرتبط از پروژه توان صنفی و سیاسی نیروی کار صنعت

پروژۀ  بندیِ مراحل گوناگونابتدا به مفصل شده است.های پس از جنگ به اجرا گذاشته میبوده که به دست دولت

که در دورۀ ت نفت سازی نیروی کار صنعرو ارزانسازی و ازاینمعطوف به موقتی خواهم پرداخت اقتصادی مسلطی

های سازندگی و اصالحات به اجرا گذاشته سالۀ پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه به دست دولتشانزده

. نشان خواهم داد اجرای های نهم و دهم استمرار یافته استنیز با دولت خورشیدی شد و در نیمۀ دوم دهۀ هشتاد

سازی نیروی کار شاغل در صنعت نفت طی سالیان پس از رو ارزانازاینسازی و موقتی این پروژۀ اقتصادی چگونه به

 که در همۀ سالیان پس از انقالب را روایت خواهم کرد پروژۀ سیاسی پرفراز و نشیبیجنگ انجامیده است. سپس 

این  نشان خواهم داد اجرای قرار داشته است.های وقت دولتیابی کارگران در دستور کار تشکل ممانعت از برای

ت و صدای جمعی نیروی کار صنع ی هدایت توانهایی متمرکز براکانون یا کانونگیری پروژۀ سیاسی چگونه از شکل

 کرده است.نفت ممانعت می
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 نیروی سازی اتمیزه اولی کارکرد اند:های دوقلوی اقتصادی و سیاسی به نحوی از انحا مکمل یکدیگر بودهاین پروژه    

ترین این دو کارکرد از مهمشدگی. اتمیزه وضعیت از کار نیروی خروج از ممانعت دومی کردکار و است بوده کار

-عواملی بوده است که از برساختن هویتی طبقاتی میان نیروی کار صنعت نفت در سالیان پس از جنگ ممانعت می

با موفقیت به منصۀ ظهور دلیل  به این ل از جملهاین دو کارکردِ مکم حال، استدالل خواهم کرد کهاینکرده است. با

اند. نیروی کار های غیرطبقاتی میان نیروی کار صنعت نفت خیمه زده بودهاند که بر بستر مساعدی از شکافرسیده

های قومی و زبانی و جنسیتی و مذهبی و تواند از هویتاز تعینات متنوعی برخوردار است. سوای هویت طبقاتی می

تر باشند، برساختن هویت های غیرطبقاتی فعالشکاف هر چه انتظار بر این است کهر باشد. نژادی و ملی نیز برخوردا

هایی نمونهتر. هر چه سهلنیز گیری هویت طبقاتی و ممانعت از شکل شودهر چه دشوارتر میان نیروی کار طبقاتی 

های الیه االً باب بحث دربارۀاجم تا بلکهبه دست خواهم داد ی یتجنسیتی و قوم هایمحدود از دو نوع از شکاف

ت نیروی کار صنعهمه، . بااینگشوده باشمتوان صنفی و سیاسی نیروی کار صنعت نفت را  تری از چرایی ضعفِعمیق

در مقابل موج کننده های مقاومتهایی از هویتکوشم رگهنفت را فقط در مقام قربانی مطالعه نخواهم کرد بلکه می

های چشمگیر نیروی کار صنعت را نیز شناسایی کنم تا بلکه بر پتانسیله معیشت نیروی کار امان تهاجم سرمایه ببی

 اثرگذار در ایران امروز نیز نوری افکنده باشم.  شدن به نیروی صنفی و سیاسیِنفت برای تبدیل

 

 

 سازی نیروی کار صنعت نفتسازی و ارزانپروژۀ اقتصادی موقتی

های که برای گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگ در دستور کار دولتهایی ترین مؤلفهیکی از مهم

 مقصدِ بازآرایی نیروی کار در صنعت .نیروی کار بازآرایی اساسیِسازندگی و اصالحات قرار گرفت عبارت بود از 

بخش  هاکه پیشترشاغلی  نیروی کار سازیرو ارزانو ازاین سازیموقتی های پس از جنگ عبارت بود ازنفت طی سال

بر بود و هم محصول اجرای شان از امنیت شغلی برخوردار بودند. رسیدن به این مقصد هم فرایندی زمانعمده

 های گوناگون.ای از سیاستتنیدهمجموعۀ درهم
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 سازی نیروی کارموقتی

صنعت  ارتقای شغلی کارگرانتسهیل  روبه احکام کارمندی و ازاین طرح تبدیل احکام کارگریاز  عبارت بود گام اول

ریاست جمهوری اکبر هاشمی دومین دوره از  رضا آقازاده در وزارت نفتِسومین دوره از صدارت غالمدر  نفت

بر اساس روایت یکی  دهند. داوطلبانه تقاضانامه ت کارمندیْمَرفسنجانی. کارگران فراخوانده شدند تا برای ارتقا به سِ

 آبادان، از کارگران پاالیشگاه نفت 

شدن به چه معناست. گفتیم که کارمندان در ما از مسئوالن پرسیدیم که این کارمند

-کنند بلکه حکم کار را توزیع و بر انجام کارها نظارت میشرکت نفتْ کارِ ]یدی[ نمی

خواهد کار وقت چه کسی میآن کنند، حاال اگر همۀ ما کارگران به کارمند تبدیل شدیم،

از نظر پرسنلِ اداری، کارمند خواهید بود ولی شرح  ،ین بود که شماشان اپاسخ کند.

  3تان همان کارگری است.وظایف کاری

مزایای کارگری را قطع کرده بودند، مثالً بن خواروبار را برداشته بودند، »، همان روایت در همین زمان، بنا بر

-ازآنرسد به نظر می 4«گرفتند.حقوق نیز مین اضافهچنیکه این مزایا هنوز برای کارمندان وجود داشت و همدرحالی

شد و جاکه حقوق و مزایای کارمندان در چارچوب قوانین و مقررات وزارت نفت و شرکت ملی نفت تعیین می

شد، های نقدی و غیرنقدی کارگران نیز در چارچوب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی مشخص میدریافتی

های نقدی و مزایای غیرنقدی کارمندان توانستند برای افزایش موقتی دریافتیمیفقط عمدتاً مدیران صنعت نفت 

های تالش کنند تا از این رهگذر نوعی نظام انگیزشی موقتی به نفع کارمندان و به زیان کارگران برپا سازند و انگیزه

 الزم برای تبدیل وضعیتِ کارگر به کارمند را فراهم آورند.

بر اساس نظر یکی از ۀ چرایی مبادرت مدیران ارشد صنعت نفت به این اقدام اصوالً اجماعی وجود ندارد. دربار    

انگیرۀ اصلی مدیران نفتی از مبادرت به چنین اقدامی را باید عمدتاً در وجه نقد کارشناسان ارشد صنعت نفت، 

-داری میازمان تأمین اجتماعی نگهوجو کرد که به ازای کارگران رسمی صنعت نفت در حساب سچشمگیری جست

توانستند شد. از نگاه این کارشناس، مدیران ارشد صنعت نفت با طرح تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی می

 5گفته را به طرزی قانونی از حساب سازمان تأمین اجتماعی به حساب وزارت نفت منتقل کنند.مبالغ معتنابهِ پیش

ازمان تأمین اجتماعی به حساب وزارت نفت طبیعتاً نوعی بازی با سرجمع صفر بود، به زیان انتقال وجوه از حساب س
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-نظر و دستِکم اختالفای از دستتوانست قوت داشته باشد که نشانهاولی و به نفع دومی. این روایت به شرطی می

نظر و د عالئمی از این اختالفرسشد. به نظر میباال کارشکنی سازمان تأمین اجتماعی در این اقدام یافت می

دهندگی دانست. روایتی دیگر توان واجد توان توضیحرو این روایت را نمیکارشکنی هرگز وجود نداشته است و ازاین

کند که های انفرادی اما پرشمار کارگرانی تکیه میسازی خودش در مقابل شکایتبر تالش وزارت نفت برای مصون

بینی در این روایت اخیر هایی از واقعکردند. اگرچه رگهدشان به وزارت کار مراجعه میبرای احقاق حق و حقوق خو

حال قادر نیست طرح تبدیل احکام کارگری به کارمندی را در سایۀ اقدامات مکملی تبیین کند وجود دارد اما درعین

دیران وقت صنعت نفت در گرو های متر از انگیزههای بعدی به وقوع پیوست. هر گونه تبیین جامعکه در سال

 .رار نگرفته بودشان قضهنوز در معرنیروی کار صنعت نفت  هایی است کهشناسایی سایر دگرگونی

بنا بر روایتی که  این طرح به عمل آوردند، رغم عدم استقبالی که کارگران دارای تجربۀ مبارزه ازعلی هرتقدیر،به    

های ارتقا به پست کارمندی اکثریت کارگران تقاضانامه دهد،به دست مییکی از کارگران بخش حفاری صنعت نفت 

ترتیب با همان شرح وظایف شغلی سابق به کارمند های جدید استخدامی را پر کردند و بدینرا ارائه دادند و برگه

مزایای نقدی و کارگران آگاه و مبارزی که از ارتقا به سِمَت کارمندی احتراز کرده بودند هم از  6تبدیل شدند.

بهره از افزایش ساالنۀ دستمزدها. گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون و هم بی محروم شدندغیرنقدی 

برای خروج از وضعیتی چنین دشوار فقط دو راه اکنون در اقلیت مانده بودند از توان چنین کاری برخوردار نبودند. 

 د شوند یا به خیل کارمندان بپیوندند. اکثریت به بازخریدشدن روی آوردند.پیشارو داشتند: یا داوطلبانه بازخری

اصوالً  از مسیری متفاوت.با تأخیری زمانی و که کارمند شده بودند نیز همین بود اما  تقدیر اکثریت کارگرانی    

مقررات وزارت کار و برخالف کارگران که تابع  شوندکارمندان در صنعت نفت ایران به نوعی کارفرما محسوب می

دارند به وزارت کار شکایت ببرند و نه حق دارند از  رو مثالً نه حقازاین هستند باید تابع مقررات وزارت نفت باشند.

. پروژۀ کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع کارگرانی را که به تازگی کارمند تشکل کارگری برخوردار باشند

 کرد.خلع سالح می به وزارت کار عمالً انفرادی رجوع جمعی یا عتراضگونه حق ا شده بودند به طرزی قانونی از هر

شان پس از دو وقتی مزایای کارمندی شدندنامیده می« کارمندانِ تبدیلِ وضعیتی»که اصطالحاً  کارمندشدگانتازه

 حاال دیگر بودند اما شماربس پر ی واردۀ مدیران قرار گرفتند گرچهسال به تدریج قطع شد و در تنگنای فشارهای مال
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بایست مییا  دو راه پیشارو داشت:نهایتاً فقط نیز این بخش از نیروی کار  حق اعتراض نداشتند، نه فردی و نه جمعی.

 شد یا به ناگزیر بازخرید.بازنشسته می پیش از موعد

های قانونی و اجرایی برای عبارت بود از همین تمهید زمینه سازی نیروی کار صنعت نفتدر موقتی گام دوم    

چه بازنشستگی اجباری.  ظاهراً داوطلبانه اما واقعاً هایسازیاختیاری و بازخریدزودهنگامِ های سازیبازنشسته

دومین  هم، مثالً به قراری کهسازی دولت داشت آنزودهنگام و چه بازخرید اجباری، هر دو، ریشه در ایدۀ کوچک

سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیالت با تأکید بر کوچک»کرد، ۀ توسعه مقرر میقانون برنام ماده از سومین

شده به مورد اجرا گذاشته تصویبسازی دولت که در قالب انواع گوناگونی از قوانین و مقررات تازهکوچک 7.« اداری...

بدین  داد.ای نیروی انسانی قرار میهترین ردهبنیهشد بارِ تعدیل نیروی انسانی دولتی را به تمامی بر دوش کممی

دادند زمینۀ سطوح پایین هرم نیروی انسانی را تشکیل میغالباً ترتیب پروژۀ کارمندسازی کارگران صنعت نفت که 

های زودهنگام و بازخریدهای های گسترده در صنعت نفت را در چارچوب بازنشستگیسازیقانونی برای بیکاری

 اجباری فراهم کرد.

های دهۀ پروژۀ کارمندسازی از اولین سالتوان دنبال کرد. ایج این دو پروژه را در آینۀ آمارهای رسمی نیز مینت    

سازی و بازخریدسازی نیز با چند سالی تأخیر در پی آمد. آمار پرسنل آغاز شد و پروژۀ بازنشسته خورشیدیهفتاد 

اما حتی آمارهای کارمندان و کارگران رسمی  در دسترس همگان نیست 7511رسمی صنعت نفت تا پیش از سال 

ز مدیران سطح دهد. به گفتۀ یکی اهمین روند را بازتاب میاستمرار صنعت نفت از این سال به بعد نیز به خوبی 

اگر  8نفر بوده است. 30555 حدوداًباال دستِتعداد کارگران رسمی صنعت نفت در دورۀ پس از انقالب  میانی نفتی،

رسیم تعداد کارگران رسمی صنعت نفت می 7511کنیم که وقتی به سال مالک قرار دهیم، مالحظه میاین رقم را 

کاهش یافته است، یعنی ابتدا پروژۀ کارمندسازی و سپس  نفر 57830 بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت به رقم

از کارگران صنعت نفت شده نفر  00555داً مشمول حال حدو 7511سازی و بازخریدسازی پیش از سال بازنشسته

 رقم هب 7511کارگران رسمی در سال  نفریِ 57830دهد، رقم طور که نمودار شمارۀ یک نشان می. هماناست

هزار نفر دیگر از  05555گفته مشمول حال حدوداً پیش آن دو پروژۀیافت، یعنی تقلیل  7585نفر در سال  8338

دهندۀ وجه کارگرزداییِ این روند بود. اما نمودار شمارۀ یک نشانکارگران رسمی صنعت نفت نیز شد. این آمار 
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 بنا بر آمار رسمی، دهد.نشان می نیز 7511حتی در سالیان پس از  ها راحال وجهِ کارمندسازی اولیه این پروژهدرعین

در  .یافت افزایش 7585سال  نفر در 751570به  7511در سال  نفر 88083تعداد کارمندان دائمی صنعت نفت از 

این فاصلۀ چهارساله از سویی شاهد کاهش تعداد کارگران رسمی هستیم و از دیگر سو شاهد افزایش کارمندان 

 سازیبازخریددرواقع هم معلول  رسمیکارمندان  و افزایش همزمان تعداد رسمی کاهش تعداد کارگرانِ. این رسمی

رمندی نداده بودند و هم محصول تغییر احکام کارگری به آن دسته از کارگرانی  بود که تقاضای ارتقا به پُست کا

های حاال دیگر وقت بازنشستگی شدگانکارمندانتازهکارمندی. اما پس از چنین تبدیلی و سلب حق اعتراض از 

نفر در  751570تعداد کل کارمندان از رقم  کارمندشدگان نیز فرا رسیده بود.هزودهنگام و بازخریدهای اجباری تاز

 رسید. 7585نفر در سال  83751 رقم به 7585 سال
 تا 7511 : تعداد کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت در ایران7نمودار شمارۀ 
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و  7511های که در حد فاصل سالآنکاهش پرسنل رسمی صنعت نفت عمدتاً فقط دامن کارگران را گرفت، حال    

اکثر کارکنان اوالً  گرفت که توان نتیجهیزی داشت. بنابراین مید کارمندان رسمی صنعت نفت کاهش ناچتعدا 7585

بخش  و ثانیاً دهندپرسنل مدیریتی و اداری و دفتری تشکیل می این دوره را انتهای وقت و دائمی صنعت نفت درتمام
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-سمیِ صنعت نفت نیست. این اجماالً یعنی یقهدر استخدام رعمدۀ کارگران یدی دربرگیرندۀ نیروی کاری است که 

نفر از کارگران در  3555کماکان حدود  7585در سال  های غیررسمی و موقتی.آبیسفیدهای رسمی و دائمی و یقه

هایی احتماالً در رده این دسته از کارگران»گفتۀ یکی از کارشناسان، استخدام رسمی صنعت نفت باقی مانده بودند. به 

  10«تعریف نبوده است.شان قابلکه پُست متناسب با کارمندی برای اندبوده

این پروژه  های بعدیگامبه سازی نیروی کار چگونه به سرانجام رسید باید اما برای درک این که پروژۀ موقتی    

سازی و ستهاز طریق ابتدا کارمندسازی و سپس بازنش گرانارک سازی گسترده میانبیکاری. به عبارت دیگر، پرداخت

های دیگری نیز نیاز داشت. مبه گا سازی نیروی کار در صنعت نفت کهای بود برای ارزانمقدمه فقطبازخریدسازی 

سپاری در دستور کار رو برونایناز در صنعت نفت. 11هاسپاریموج عظیمی از برون اندازیوم عبارت بود از راهگام س

سازی صنعت نفت اساسی مورد بازنگری قرار نگرفته بود و راه برای خصوصیقانون  00قرار گرفته بود که هنوز اصل 

سازی های گسترده از جهاتی دقیقاً همان نقشی را بازی کردند که خصوصیسپاریحال، برونگشوده نشده بود. بااین

ای اً با مصوبهاین عملیات نه فقط صنعت نفت بلکه کل بدنۀ دولت را دربرگرفته بود، خصوص توانست ایفا کند.می

به  7511ماه سال که در فروردین« های اجرایی به بخش غیردولتیواگذاری امور پشتیبانی دستگاه»تحت عنوان 

-ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانتصویب شورای عالی اداری رسیده بود. اولین مادۀ این مصوبه به کلیۀ وزارتخانه

د امور خدماتی و رکها مستلزم ذکر نام است حکم میول قانون بر آنهایی که شمها و سازمانهای دولتی و شرکت

 12های سازمانی مربوط را از تشکیالت خود حذف کنند.پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پست

وبه های خدماتی و پشتیبانی مورد نظر مصفعالیت: »بودعناوین مشاغل قابل واگذاری به پیوست همان مصوبه آمده 

کار، صافکار، راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگهای سازمانی زیر است: الف( امور نقلیه )راننده، کمکدربرگیرندۀ پست

چی، مسئول گیر، ماشینمسئول امور نقلیه، متصدی امور نقلیه(، ب( امور چاپ و انتشارات )صحاف، حروفچین، غلط

آشپز، مسئول و متصدی آبدارخانه، مور آشپزخانه )آشپز، کمکچاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط(، ج( ا

چی، مسئوالن و نویس، پیشخدمت، نظافتمتصدی بوفه در رستوران(، د( امور خدمات عمومی و تأسیساتی )ماشین

-با همین جهت مادۀ سی و سوم قانون سومین برنامۀ توسعه 13«متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات(.

های مربوط به عملیات پاالیش، انجام فعالیت...  توانددولت می»کرد که مقرر می مشخصاً برای صنعت نفتگیری 
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ص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار ااشخبه  ...های اصلی و فرعی آن را پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده

های آن قسمت از فعالیت»ی تصریح داشت که چنین، بند نهم از راهکارهای برنامۀ اجرایی بخش انرژهم 14«نماید.

ها و خدمات جنبی سازیسازی، قیرسازی، مظروفپاالیشگاهی که قابل تفکیک از واحدهای اصلی باشد از جمله روغن

های صنعت نفت به پیمانکاران در سطوح سپاری فعالیتبرون 15«و تعمیراتی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود.

 گروهاند: از بیشترین اهمیت برخوردار بوده های پیمانکاریشرکتاز  گروهگرفته است. سه گوناگون صورت می

اجرایی. در این  های پیمانکاریکروه شرکتمشاور، و  های پیمانکاریگروه شرکتکارفرما، های پیمانکاری شرکت

ای از ران اجرایی عمالً شبکۀ پیچیدههای گوناگون پیمانکاتنیدۀ پیمانکاران کارفرما و ردهمیان خصوصاً مجموعۀ درهم

 ای در صنعت نفت، اند. بنا بر روایت یکی از کارگران پروژهها را پدید آوردهفعالیت

شود تا نهایتاً این یا آن فعالیت در قالب پروژه در بهترین حالت به مناقصه گذاشته می 

کارفرما  یرانکاپیمت شرکدر چارچوب مناقصه یا خارج از تشریفات مناقصه به این یا آن 

سپرده شود. تشریفات مناقصه در بهترین حالت فقط سپردن فعالیت به این رده از 

جا به بعد پیمانکار کارفرما که از این .شودرا شامل میکارفرما  های پیمانکاریشرکت

نه در را دارد اجزای گوناگون کار را دهنده و سازمانکننده ریز و هماهنگنقش برنامه

به  ای از روابطشده بلکه بر پایۀ مجموعهای مدون از ضوابط تعریفمجموعه قالب

های سپرد تا نهایتاً بر حسب نوع فعالیت میان ردهرایی میاج های پیمانکاریشرکت

چندم دستهترِ کوچکهای کاریِ به گروهاجرایی  های پیمانکاریشرکتگوناگونی از سلسلۀ 

   16به انجام برسد.

 رگر پاالیشگاه نفت آبادان،به روایت کا

سازی را های مختلف تقسیم کردند؛ مثالً قسمت روغنها را به قسمتآمدند پاالیشگاه

های دیگر، مانند قیرسازی، تعمیرات جدا کردند و دور آن حصار کشیدند.... قسمت

ها را تلمبه، تعمیرات برق و غیره هر کدام را یک شرکت مستقل کردند. این شرکت
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ران خصوصی تصاحب کردند که یا از نزدیکان عوامل رژیم بودند یا سرشان به پیمانکا

 17ها وصل بود.آن

 بنا به گفتۀ یکی از کارگران شرکت ملی حفاری در خوزستان، شرکت نفت 

کاری و تراشیدن یک واسطه میان شرکت و کارمند، از  با ایجاد قراردادهای پیمان عمالً

خالی  شانهارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت زیر بار مسئولیتی که نسبت به ک

گری و  نقش واسطه های پیمانکاری عمالً کرد و با پرداخت مقادیر کالنی به شرکت

 نفتْ شد که شرکت صورت انجام می  کار به این ...بازی را در این میان رواج داد.دالل

ند به شرکت در این م کاران عالقهگذاشت و از پیمان را به اجرا می ای صهقاطرح من

شد طی یک تشریفات  این مناقصه می ۀکاری که برندپیمان کرد و مناقصه دعوت می

کرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد از شرکت  قراردادی را با شرکت منعقد می خاصْ

کارِ مورد نظر به آنان کارکنان را تحت سرپرستی پیمانکرد و شرکت هم  دریافت می

، جمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه خدمات مربوطه از ۀکلی ،نهایت رکرد. د معرفی می

گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت  کار میپیمان ۀبه عهد را امکانات رفاهی و ....

 18.کرد به کارگر رها می

انجام مناقصه  تمام امور خدماتی و پشتیبانی صنعت نفت با تقریباً»، 7588به گفتۀ یکی از معاونان وزیر نفت در سال  

19«است. به بخش خصوصی واگذار شده
 

هزار بشکه در  0101تولید روزانۀ نفت خام از رقم ، دهدنشان می نمودار شمارۀ دو طور کهاما در همین اثنا، همان    

-نشان می نمودار شمارۀ سهطور که چنین، همانهم 20رسید. 7581ر سال هزار بشکه د 5331به رقم  7518سال 

 21رسید. 7581میلیارد متر مکعب در سال  700به  7518میلیارد متر مکعب در سال  50لید گاز نیز از تو ،دهد

های پس از جنگ کمابیش همواره رو به میزان فعالیت در صنعت نفت و گاز طی تمامی سال بنابراین، مسلم است که

های نفتی را نیز در نظر بگیریم عمر چاهشود که افزایش گیری خصوصاً هنگامی تقویت می. این نتیجهرشد بوده است

 طلبد.که سرمایه و نیروی کار بیشتری را برای استحصال میزان مشخصی از نفت خام می
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 7581تا  7518 تولید نفت خام در ایران، : 0نمودار شمارۀ                                 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 7581تا  7518 : تولید گاز در ایران،5نمودار شمارۀ                             

 

 

   

 

 

 

 

، این حجم از گرفته بودبخش عمدۀ کارگران صنعت نفت را دامن بازخریدها که و ها به موازات موج بازنشستگی

 بود.  نیز کارگیری کادر فنی جدیدحال مستلزم بهعیناز جنگ درفعالیت رو به رشد صنعت نفت و گاز در دورۀ پس 

های گونۀ شرکتظهور قارچسازی نیروی کار صنعت نفت مشخصاً پاسخ به همین نیاز بود، یعنی گام چهارم در موقتی

هیچ گونه  .تکارگماری نیروی کار مورد استفاده در صنعت نفبه منزلۀ نهادی برای بهانی پیمانکاری تأمین نیروی انس

شرکت  ۰۲۲حدود » شود کهگفته می ها در صنعت نفت وجود ندارد.آمار رسمی دربارۀ تعداد این گونه از شرکت

یک کارگر  22.«قراردادی فعالیت دارند جذب نیروی کار پاالیشگاه نفت آبادان در مین نیروی انسانی درأپیمانکار ت
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 23«.کنندعسلویه نزدیک به صد تا شرکت پیمانکار کار می»در  8316در سال گوید: شاغل در منطقۀ عسلویه نیز می

 های پیمانکاریای از نیروی کاری که به استخدام شرکتبخش عمدهواردان به بازار کار، نظر از جذب تازهصرف ،اما

اری قرار بودند که مشمول بازنشستگی زودهنگام و بازخریدهای اجب هاییآمد همان نیرومیدر تأمین نیروی انسانی

 24«زنی در روابط کار هستند.های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در حقیقت متخصصان چانهشرکت» گرفته بودند.

های اقتصاد ایران اصوالً کسانی ها نه فقط در صنعت نفت بلکه در کل بخشای از صاحبان این شرکتبخش عمده

رشد وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتند. به اند که به نحوی از انحا در پیوند با مسئوالن ابوده

گماری کاروقت بر صرفاً فرایند بهبه اعتبار تمرکز تماموزارت کار و گوناگونِ های بخش پیوندهای وثیق بااتکای 

بهترین  تدارک هاند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی بنیروی کار از این خصوصیت به حد اعال برخوردار بوده

های آفرینی شرکتدر این میان البته نقشنوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. 

های گوناگون نیروی تأمین نیروی انسانی حتی گاه نوعی بازی دو سر باخت هم برای کارفرمایان اصلی و هم برای رده

یلیون تومانی هفت م که برای مهندسان متالوژی حقوقدرحالی»ها رزیابی، این شرکتکار بوده است. مثالً، بنا بر یک ا

کردند و در سایر صد هزار تومان به آنان پرداخت میمیلیون و پان دادند، اما تنها حدود دوبه کارفرما صورت می

 25«گرفتند.نظر می خصصان برای خودشان سود درها نیز متناسب با همین مبالغ از حقوق کارگران و متزمینه

از  عبارت بوده است تأمین نیروی انسانی های پیمانکاریوجهِ مشخصۀ نوع استخدام نیروی کار توسط شرکت    

بودن قرارداد استخدامی، خواه قرارداد به صورت پیمانی باشد که کارگران پیمانی را به مدت قدری کمتر از موقتی

 ،گیردرا برای یک تا شش ماه به کار می داد موقت که کارگرانصورت قرارآورد، خواه به یک سال به استخدام درمی

امنیت شغلی  ان را ازکارگر این است که همۀ انواع این قرارداد کار در وجه اشتراکو خواه برای کارگران روزمزد. 

 .سازدمیبهره بی

هوای حقووقی انعقواد چنوین     زمینوه  سازی نیروی کار صنعت نفت عبارت بوود از تمهیود  پنجمین گام برای موقتی    

ه بود. بر طبق دومین تبصرۀ مادۀ هفتم از شد مهیا 7511تر در قانون کار سال پیشاپیش سالیانی قبلکه قراردادهایی 

ها جنبۀ مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قورارداد ذکور نشوود، قورارداد     در کارهایی که طبیعت آن»قانون کار، 

روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینوۀ کارهوایی کوه طبیعوت      26.«شودمیدائمی تلقی 
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مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دائمی به طور موقت به 

در صورت  ث خاتمۀ قرارداد کار،قانون کار در مبح 07چنین بر اساس یکی از بندهای مادۀ هم شان درآورد.استخدام

-عمالً قرارداد کار خاتمه می 27«عدم تجدید صریح یا ضمنی آن مدت موقت و مدت در قراردادهای کار با یانقضا»

کارگران در قرارداد موقت  های اخراجدهد بلکه زمینهیابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می

سازی نیروی کار در صنعت نفت حتی چند سوال  های حقوقی برای موقتیزمینهکند. ر سهل میرا از جنبۀ حقوقی بسیا

از  7511قانون کار سال  این منظور تمهید شده بود. جهت تحقق سازی عینیهایی برای زمینهتر از اجرای سیاستقبل

یتی فقوط در نیموۀ اول دهوۀ هفتواد     سازی نیروی کار به حد اعال برخوردار بود اموا چنوین قوابل   قابلیت حقوقیِ موقتی

در قانون کار بوود کوه انوواع گونواگونی از      کشف همین قابلیت در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. خورشیدی

 قوراردادِ  کوارگر  ،قوراردادی  کوارگر »نیروی کار را بر حسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدیود آورد:  

 28«.غیره و ،پیمانی کارگر ،شفاهی قرارداد کارگر ،ساعتی کارگر ،قراردادبی رکارگ ،روزمزد کارگر ،سفیدامضا

 

 

 نسبی نیروی کار موقت اندازۀ

 ، اماتخمین زد در دورۀ پس از جنگ دشوار بتوان اندازۀ مطلق و نسبی کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت را

معاون وزیر کار در  کل اقتصاد ایران چندان متفاوت باشد.احتماالً نباید با اندازۀ نسبی نیروی کار قرارداد موقت در 

-کلی از نمایندگان اصولاحمد تو 29«درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند. 15»اعالم کرد که  7581سال 

-حدوداً شش درصد بود اما در سال 7511موقت در سال  دادِدارای قرار گوید نیروی کارِمی نیز هشتم گرای مجلس

معتقد است  ،شورای اسالمیمجلس هشتمین پور، نمایندۀ قاضی نادر حال،بااین 30.درصد رسیده است 15اخیر به های 

31«درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند. 85بیش از »که 
   

، 7581به گفتۀ معاون وزیر نفت در سال برآوردهایی مشابه در مورد صنعت نفت نیز به عمل آمده است.     

چنین، معاون مدیر توسعۀ منابع هم 32«.دهنددرصد نیروی کار صنعت نفت را تشکیل می 05پیمانکاری ای نیروه»

هزار نفر نیروی پیمانکاری  705رسمی و  هزار نفر نیروی 18»م کرد که اعال 7515انسانی شرکت ملی نفت در سال 

رصد از کل نیروی انسانی صنعت نفت د 33یعنی حدود  33«،دارد های تابعه وجود در سطح کل وزارت نفت و شرکت
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بنا بر ارزیابی یکی از کارگران پتروشیمی در دادند. وی انسانی قرارداد موقت تشکیل میررا نی 7515در سال 

اقتصادی ماهشهر و بندر  ۀو کارکنان مجتمع پتروشیمی و منطقکارگران  پنجاه درصد از تقریبا بیش از»خوزستان، 

های صنعت ها و زیرمجموعهتقریباً همۀ بخش»گوید: کارگر پاالیشگاه نفت آبادان می 34«امام قرارداد موقت هستند.

ها همۀ کارکنان، از کارگر و کارمند های پیمانکاری و خصوصی است. در این شرکتنفت در کنترل کامل شرکت

کت پاالیش نفت نمایندگان کارگران شر  مجمع 35«گرفته تا تکنیسین و مهندس، همگی قراردادشان موقت است.

قراردادهای  ۀانعقاد کلی ۀنحو»شود که متذکر می 7588جمهور در سال ای به رئیسنیز در نامه بندرعباس

به صورت قرارداد موقت بوده که این قرارداد موقت نیز در   جاکارگران شاغل در این  )پیمانکاران( با کارفرمایان

هزار نیروی کار  15دارای  7515ارزیابی نیز صنعت نفت در سال بنا بر یک  36«است. اغلب موارد به صورت شفاهی

درصد از نیروی کار صنعت نفت دارای قرارداد  10هزار نیروی کار غیررسمی است، یعنی حدوداً  715رسمی و 

درصد از کارکنان بخش  13حدود  زند کهتخمین می یکی از کارگران حفاری در صنعت نفتاما  37موقت هستند.

برای کل  برآورد اخیر زیادی هست مبنی بر این کهشواهد  38اند.دارای قرارداد موقت بوده 7581ال حفاری در س

به چند عامل بستگی  گوناگون صنعت نفت هایقسمتبینانه نیست، هرچند این رقم در ت نفت چندان غیرواقعصنع

های غیرستادی و های ستادی به بخششای و از بخترشدن از مناطق مرکزی به مناطق حاشیهدارد. احتماالً با نزدیک

حال بر درعین تر شغلی و از مشاغل ماهیتاً دائم به مشاغل ماهیتاً موقتهای پایینهای باالتر شغلی به ردهاز رده

  شود.نسبت نیروی کار قرارداد موقت به قرارداد دائم نیز افزوده می

ای تاریخی است نه روندی طبیعی بلکه پدیده نفتحضور این حجم از نیروی کار قرارداد موقت در صنعت     

های ظریف تکنیک اجرای سازی نیروی کار که با سلب امنیت شغلی از شاغالن رسمی به مددمحصول پروژۀ موقتی

ای اما نهایتاً به کند. چنین پروژهشان میتری به سوی بازار کار آزاد پرتاباقتصادی و اداری با شدت هر چه بیش

 سازی نیروی کار.است: ارزان هدفی دیگر بوده دنبال تحقق
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 سازی نیروی کارارزان

در دورۀ پس از جنگ عبارت بود از  سازی نیروی کار در صنعت نفتسازی و غیررسمیپروژۀ موقتیترین هدف مهم

د که امکان روتظار مینتر باشد ادر صورت ثبات سایر شرایط، هر چه نیروی کار ارزان سازی نیروی کار.ارزان

 انباشت سرمایه نیز بیشتر شود.

ها از هیچ نوع آمار رسمی دربارۀ دستمزدهای نیروی کار موقت در صنعت نفت موجود نیست اما برخی روایت    

های احتماالً موثقی را در این زمینه به دست دهد. جدول شمارۀ یک و نمودار تواند حدسزبان خود کارگران می

سال روایت کارگران موقت در منطقۀ عسلویه از سطح دستمزدها و حقوق نیروی کار در  شمارۀ چهار بر اساس

 39بازسازی شده است. برای سطوح گوناگون شغلی 7581

 

 7581: دستمزد و حقوق نیروی کار موقت در عسلویه در سال 7جدول شمارۀ                         

 دستمزد و حقوق ماهانه نیروی کار

 )هزار تومان(

 مالحظات

  85 بومی کارگر غیرماهر

 شوندبا این فرض که هر روز به کار گرفته می 735 کارگر غیرماهر افغانستانی و بلوچ

  555تا  785 ماهرکارگر نیمه

  055تا  535 کارگر ماهر

 یک یا دو نفر در هر کارگاه 155 سرکارگر

 تعدادی اندک 7555 کارگران جوشکار

  3555 معاون کارگاه

  75555تا  1555 مدیر کارگاه

 به ازای هر فرد 785 حداقل دستمزد قانونی

 نفره در شهرهای بزرگبرای خانوادۀ پنج 135 خط فقر رسمی
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نمودار شمارۀ 4: دستمزد و حقوق نیروی کار موقت در عسلویه در سال 1386

                  

                                

               

          

       

            

                 

           

 

                         

وقت با اختالف فاحشی از کار که بگذریم، دستمزد همۀ نیروی کار مبر اساس این روایت، از معدود کارگران جوش

تانی و افغانستانی چنین کل نیروی کار  بومی غیرماهر و کارگران بلوچسکمتر است. هم 7581خط فقر رسمی در سال 

ماهر نیز از مراتب کمتر از حداقل دستمزهای رسمی برخوردارند. دستمزد نیروی کار ماهر و نیمهاز دستمزدی به

 نه چندان محسوسی بیشتر است. به میزانفقط حداقل دستمزد رسمی 

کنندۀ وضعیت های تعیینشود، سایر مؤلفهگر میسازی نیروی کار فقط در سطح دستمزدها نیست که جلوهارزان    

ن، اسکاوضعیت دارند، از جمله کاری و وضعیت معیشتی نیروی کار موقتی صنعت نفت نیز از همین روند پرده برمی

 ، و میزان برخورداری از مزایای قانون کار.ایمنی محل کار کاری روزانه،خدامی، ساعات فرایندهای است

دهند. این نیروها به ترین شیوۀ اسکان کارگران را مورد استفاده قرار میترین و ارزانپیمانکاران در عسلویه ساده»    

تری در برای دورۀ طوالنیها که مهارت و درآمد بیشتری دارند و اند: آنهای مختلف در محل اسکان یافتهشیوه

در روستاهای اطراف  از کارگران سادهبخشی  اند.شدهشهرهای عسلویه و نخل تقی ساکن  درمنطقه ماندگار هستند 

های معمولی که متعلق به پیمانکاران در منطقه وجود دارد: کمپ کمپو نوع . داندپا کردهوجایی را برای خود دست

 02تا  51های مختلف ها ساکن هستند، مثل کمپ کرمانشاهان که در دورهماهر در آناست و کارگران ساده و نیمه
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هایی ها بسیار متراکم. نوع دوم کمپاند و تأسیسات آن بسیار محدود است و اتاقهزار کارگر در آن ساکن بوده

یک کارگر  صویری کهت 40«.سابقه در آن سکونت دارندان کمکارکنان ماهر و مهندساست که خدمات بهتری دارد و 

 آمیز نیست: دهد چندان اغراقموقتی در عسلویه از وضعیت مسکن می

پ کنار هم چیدند و دور کل کمپ ساخته تو کمهای پیشبیشتر یک طویله است. خانه

قدر کنند. جا آنسیم خاردار کشیدند. توی هر اتاق از هشت تا دوازده نفر زندگی می هم

گذارند. از آدم مسن تا شان را بیرون اتاق میو کفشتنگ است که کارگران لباس 

البته بخش کارمندی و  ...کارگر جوان از معتاد تا غیرمعتاد را کنار هم گذاشتند.

ها هم هر سه چهار نفر تو اون .شان جداستهایمهندسی هم تو کمپ هست که اتاق

ها و از رچشمیشان با ما فرق دارد. حساب نوولی امکانات زندگی ،یک اتاق هستند

ولی  ،کارمندان و مهندسان سالن غذاخوری دارند جداست. مابهترون شرکت هم که کالً

  41شان غذا صرف کنند.هایاتاق کارگران باید تو همان

کارگر موقت در عسلویه،  نا بر روایت همانفرایندهای استخدامی بر حسب نوع نیروی کار البته متفاوت است. ب    

ها و وسایل و کار نگهبانی هستند. یعنی کارشان حفاظت از ایستگاهها بیشتر تبومی

ها حساب شرکتشان هم ماهی هشتاد هزار تومان است. طرفها است. حقوقشرکت

اهالی  یا صاحب نفوذند. معموالً یعنی کسانی که زمین و باغ دارند ،اندهای محلیخان

ها کنند. مزد اهالی بومی به این خانها کار میباغات و امکانات آنو ها بومی روی زمین

 .گیرندهزار تومان می 005شود. برای هر نفر به عنوان واسطه و دالل پرداخت می

زنند و فقط هشتاد هزار تومان به نگهبانان ها هفتاد هزار تومان را به جیب میولیکن آن

ت نیاز داشته هم هر وقت شرکآن، کارگران افغانی و بلوچ روزمزد هستند ...دهند.می

 معموالً ماهر و ماهر اماما کارگران نیمه ...هاست.آن ۀترین کارها هم بر عهدباشد. سخت

یم ما فالن کار را بلدیم و توسط یک یگوکنیم و میعسلویه رجوع می ۀبه منطق مستقیماً

شوند و شان باخبر میهایوالیتیشویم. بیشتر کارگران از طریق همشرکت استخدام می

ها با آن آیند. البته هر شرکت پیمانکاری یک تعداد کارگر ثابت دارد که سالیم
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شوند. هیچ شرط و شروط و اند. ولی اکثریت در محل استخدام میشرکت کار کرده

 42 قانونی هم وجود ندارد.

و سایر  روز زندگی خویش آینۀ روایتی که همان کارگر از یکساعات کاری کارگران موقتی در عسلویه در     

 دهد قابل ردگیری است: کارگران می

داریم که  وقتیک ساعت  تقریباً ...آید.ساعت پنح صبح آژیر کمپ به صدا درمی

سری که بعد از صبحانه یک... توالت برویم و سر و صورت بشوریم و صبحانه بخوریم.

خش روند تو بها هم میمانند. کارمندان و مهندسهستند در کمپ می "موتورمن"

 ...روند تو خط لوله.شوند و میها سوار میاداری زیر کولر. اکثر کارگران پشت وانت

سره ظهر کار یک دوازدهشود. تا ساعت و ده دقیقه صبح کار شروع می ساعت شش

 آورد. معموالًآید و نهار میاشین از طرف شرکت میساعت دوازده یک م... ادامه دارد.

کند. البته به انصاف شرکت و یا بعدازظهر کسی کار نمی سهتا ساعت  دوازدهاز ساعت 

ها استراحت تا دو که بعضی وقت سرپرست و یا فوریت کار هم بستگی دارد چون

کشند. بعد از آالت دراز میماشین ۀهر است. کارگران همان جا زیر سایبعدازظ

کنیم. ر میا هفت یا هشت شب کاید تا شش استراحت بستگی به زمستان و تابستان دار

 43.گردیممیشدن با ماشین به کمپ برقبل از تاریک معموالً

ساعت است،  01ساعات کاری روزانۀ کارگران موقتی به طور متوسط حدود اگر این روایت را مالک ارزیابی بگیریم، 

 «ز نماید.روز نباید از هشت ساعت تجاوساعات کار کارگران در شبانه»قانون کار  00که بر طبق مادۀ آنحال

-سازی نیروی کار است. حفاظت از نیروی کار و کارآییهای ارزانافت ایمنی محل کار نیز یکی دیگر از شاخصه    

حال هرمحتمل است بنا بر استانداردهای هر مقطع زمانی بههایی که در محل کار اش در برابر صدمات و آسیب

کند که هایی جلوه میازی نیروی کار از این منظر در کاهش هزینهسگذارد. ارزانهایی را بر دوش کارفرما میهزینه

شود. در خصوص ایمنی محل کار در برای طراحی و اجرای موازین ایمنی و حفاظت فنی از نیروی کار خرج می

منتشر  های رسمی نیزاتکایی وجود ندارد اما ارزیابی اخباری که غالباً در رسانهصنعت نفت ایران هیچ گونه آمار قابل

خیزترین شاخۀ صنعتی در اقتصاد ایران بدل شده است. بر طبق دهد که صنعت نفت ایران به حادثهشود نشان میمی

نفر کشته و بیش از  15در سوانح مختلف صنعت نفت  0135ماهۀ منتهی به مرداد ماه سال آمار رسمی، در هفده
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دهد نمایی کوچک از این شاغل در عسلویه به دست میروایتی که یکی از کارگران  44نفر مجروح شده بودند. 055

 کند: عرضه می منظرۀ بزرگ

مطرح نیست. حداکثر یک جفت دستکش کوتاه به جوشکار بدهند یا  وسایل ایمنی اصالً

ی ببینی لباس و کفش یبه سرپرستی هم دستکش و کفش کار مناسب بدهند. باید بیا

کی یک جور. شلوارها با بند بسته شده و  بیجار است. هرکارگران چه رنگی است، هفت

حساب کرده را کارگری که تسویه ۀهای کهنهمان کفش های پاره و پوره. معموالًکفش

-کار سوانح کاری فت و فراوونه. اصالً ولی قابل استفاده نیست. ،دهندبه کارگر جدید می

است وقتی یک کردن. معروف های پیمانکاری یعنی با جان خود بازیکردن توی شرکت

 پانزده بیستگوید این پروژه همان اول می ،گیردپیمانکاری ساختن سدی را بر عهده می

جون  ۀاما سوانح کاری در عسلویه حکایت دیگری دارد. هیچ چیز به انداز دهد.کشته می

ارزش نیست. یکی از سوانح کاری دائمی تصادفات است. هم در و سالمتی کارگر بی

ها درب و داغان نزدیک به عسلویه هم هنگامی که سراغ مسیر لوله های معمولیجاده

که فرق خط لوله با دیگر کارهای پیمانکاری  ای در کار نیست. چونرویم. البته جادهمی

های ناجور را ها باید مسیرها و شیبگذرد. ماشینها نمیاین است که از کنار آبادی

ر در این تصادفات کشته یا زخمی و ناقص و کلی کارگ .کنندها چپ میبروند خیلی وقت

شکند و کمر یکی دیگر. سوانح دیگر، سوانح هنگام کار شوند. دست یکی میفلج می

شود یا ها له میماند یا انگشت کارگری بین اتصال لولهاست. دست یکی زیر لوله می

ترین شود. دردناکمانند و معیوب میآالت سنگین میشان زیر قطعات ماشیندست

هاست. یکی از دوستانم تعریف گذاشتن یا تست لولهسوانح، مرگ کارگران هنگام کار

ها را برای تست به آب بسته کرد که چطور یک کارگر جوان افغانی هنگامی که لولهمی

طور در آب و گل متری کانال رفت زیر لوله و همینسه ۀدر اثر ریزش جدار ،بودند

 ذره فرو رفت. هیچش مثل فرورفتن تو مرداب بود. ذرهپا زد و خفه شد. مرگودست

کس هم کاری نتوانست بکند. تنها چاره این بود که جرثقیل لوله را از جا بکند. اما کسی 

هم در کردن کلی خسارت به شرکت. آنکار را نداشت. یعنی وارد جرئت انجام این
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موتور  بزند و مثالً ای که یک کارگر به وسیله شرکتوضعیتی که به خاطر هر صدمه

  45شود.تومان جریمه می هزارراحت صد ،ندزاماشینی را بسو

های وضعیت کاری دارد یکی دیگر از شاخصهمیزان برخورداری از مزایایی که قانون کار برای کارگران مقرر می    

به  0131اسفندماه سال  در« ها و مشاغل دارای پنچ نفر و کمتر از شمول قانون کارقانون معافیت کارگاه»است. 

این قانون تا پایان سومین برنامۀ توسعه معتبر بود. وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان  46تصویب مجلس رسید.

در « های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کارنامۀ معافیت کارگاهآیین»رسید، 

که  0110در سال مجدداً تمدید شد.  0111ماه سال به تصویب رسید و در دی برای سه سال 0110ماه سال دی

های دارای کمتر از درصد از شاغالن صنعت نفت در کارگاه 1کمتر از ده نفر کارگر تصویب شد، های معافیت کارگاه

 0135رقم در آغاز دهۀ  ای در صنعت نفت، اینبنا بر ارزیابی یکی از کارگران پروژه 47اند.ده نفر کارگر قرار داشته

های دارای کمتر از ده نفر های چنین رشدی در تعداد نیروی کار شاغل در کارگاهزمینه 48درصد است. 15حوالی 

ها از شمول قانون کار فراهم کرده کارگر طی دهۀ هشتاد خورشیدی را اصوالً همین تصویب قوانین معافیت این کارگاه

های پیمانکاری اجرایی های کاری که در چارچوب آخرین رده از شرکتکه گروهنحوۀ کار به این صورت است است. 

یابد که تعداد کارگران هر گروه کاری به صورت تصنعی شود در بسیاری از مواقع به صورتی سازمان میتعریف می

های ین مصوب عمالً زمینهبنابراین، قوانکمتر از ده نفر باشد تا امکان معافیت از قانون کار در روابط کاری مهیا شود. 

   اند.ترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را فراهم کردهبنیههایی از کمنابرخورداری بخش

اصوالً همان پیامدی را داشت که کمابیش در سایر سازی نیروی کار در صنعت نفت ارزانپروژۀ سخن کوتاه،    

رجبعلی شهسواری، رئیس از زبان یامدی که در موجزترین شکل های اقتصاد ایران نیز ظهور کرده است، پبخش

 ماهانه در سال ساعت کار 055کارگران قرارداد موقت در مقابل »، بازگو شده است: قراردادیکارگران  ۀاتحادی

 که طبق قانون کار فعلی، کارگران باید در مقابلحالی، درکننددریافت میهزار تومان دستمزد  735 ماهیانه 7583

  49«هزار تومان دستمزد بگیرند. 783حدود  ساعت کار ماهیانه  715

 بستری در نیز به وقوع پیوسته است که یسازی نیروی کار از مسیر کامالً متمایز دیگرحال، پروژۀ ارزانبااین    

از مجموع  اصطالح توانایی کارکردن عبارت است. نیروی کار یا بهگیردجای می های صنعت نفتفراتر از محدوده

تواند های ذهنی و جسمانی موجود در کالبد مادی صاحب نیروی کار. نیروی کار به این معنا فقط هنگامی میتوانایی
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آفرینی نیروی کار در حیات برخوردار باشد. استمرار نقش که صاحب نیروی کار از امکان ادامۀپدید آید  اًمستمر

لید نیروی کار است. صاحب نیروی کار برای این منظور به مقدار معینی جریان تولید مستلزم حفظ و نگهداری و بازتو

کنند. بخشی از ارزش وسایل معاش نیاز دارد که حد و حدودش را شرایط تاریخی و فرهنگی و جغرافیایی تعیین می

ازار نیروی کنند که در بهای خویش فراهم میمعاش را صاحبان نیروی کار به مدد دریافتیپولی این میزان از سطح 

اما بخش دیگری از ارزش پولی این میزان از سطح  آیندو مستقیماً به دست کارفرمایان فراهم می شوندکار تعیین می

کنند، مثالً از رهگذر ارائۀ ای از قبیل دولت بر اساس ضوابطی غیربازاری فراهم میمعاش را نهادهای غیربازاری عمده

و بیمه و سایر اقالمی از این دست به رایگان هید بهداشت و سالمت و آموزش خدمات دولتی و مداخله در زمینۀ تم

-حال باید عقبعینشود درسازی نیروی کار صحبت میشان. وقتی از ارزانتر از ارزش بازاریهایی پایینیا با قیمت

های وقت در سالیان پس از دولتهایی را نیز در نظر گرفت. نشینی نهاد غیربازاری دولت در زمینۀ تقبل چنین هزینه

 ۀفیو انجام وظ اندهای بازتولید اجتماعی نیروی کار مبادرت کردههای گسترده در تمهید زمینهنشینیجنگ به عقب

هم عمدتاً ، آننداسپرده یفراموش ۀبه بوت یادیرا تا حد زی خدمات اجتماعانواع بسیاری از  ۀ ارائۀنیدر زم شیخو

های ایدئولوژی بازارگرایانه که مبلغ سپردن وظایف دولت به بخش خصوصی در حوزه یکی تحت تأثیر دو ایدئولوژی:

چون سالمت و درمان و بهداشت و آموزش و بیمه و پول و اعتبار و غیره بوده است و دیگری نیز ایدئولوژی 

شینی از آنچه دولت را نپایان به تقویت مالی ماشین سرکوب بوده است به هزینۀ عقببی اقتدارگرایی که محرک میلِ

رسانی به بازتولید اجتماعی نیروی کار در حقیقت بخشی از پروژۀ این کاهش نقش دولت در یاری. سازددولت می

تر سرمایه در دستور کار قرار سازی نیروی کار بوده است که در سالیان پس از جنگ به هدف انباشت گستردهارزان

 های اقتصاد ایران.مۀ بخش، نه فقط در صنعت نفت بلکه در هگرفت

 

   سازی نیروی کاراتمیزه

ای اقتصادی که در سالیان پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه به اجرا گذاشته شد عبارت بوده پیامد پروژه

-های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و برونگونه شرکتصنعت نفت. رشد قارچ کار نیروی سازی اتمیزه است از

رو افزایش شدید در تعداد کارگران قرارداد موقت در سالیان پس از جنگ به زوال امنیت های گسترده و ازاینسپاری
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زنی فردی و جمعی نیروی کار در صنعت نفت انجامیده است. استخدام کارگران با شغلی و کاهش قدرت چانه

نند و بتوانند کارگران را با کمترین حقوق به دهد تا قانون کار را دور بزقراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه می

کند. کار به طرزی استخدام درآورند. موقتی بودن کار، در فقدان امنیت شغلی، همبستگی کارگران را تضعیف می

شود و هر شرکت قوانین و نرخ دستمزد های پیمانکاری به طرزی کنتراتی منتقل میفزاینده به تعداد فراوانی شرکت

پذیر، اشاعۀ فزایندۀ و ایجاد بازار کار انعطاف بنابراین، عالوه بر تأمین نیروی کار ارزانکند. می خود را مقرر

کردن نیروی کار و کاهش همبستگی کارگران در محل کار را نیز قراردادهای موقت از این رهگذر موجبات اتمیزه

های پرشمار پیمانکاری تأمین بلکه با شرکتنه با یک کارفرمای واحد  که فراهم کرده است. هر کدام از کارگران

نیروی انسانی و نه تحت یک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد 

در فقدان نسبی هویت  50ورزند به همین نسبت نیز کمتر مستعد برساختن یک هویت جمعی هستند.مبادرت می

 دردسرترین گزینه برای کارگران موقت جلوه کند.های فردی شاید کمحلراهجمعی طبقاتی، توسل به 

های دهند قسمتسازی نیروی کار به دست میهایی که خود کارگران از پیامدهای سیاسی پروژۀ موقتیروایت    

کند که وصف ای اشاره میچسباند. روایت یکی از کارگران صنعت خودروسازی به زمینهگوناگون پازل را به هم می

 دادن کارگران به قراردادهای موقت:حال کارگر صنعت نفت نیز هست، یعنی پیامد نرخ باالی بیکاری برای تن

 به استثمار شدید تحمیل در اصلی عامل لشکر بیکاران وجود و کارگران بودن قراردادی

 نفر ٠۰۲۲۲ از بیش حاضر در حال کهطوریبه کند،می بیداد بیکاری .است کارگران

با  و قیمت تریننازل با را کار فرم درخواست خودرو پارس شرکت در کار بیکار جهت

 51اند.هکرد نامثبت و نموده شود امضامی تحمیل شرکت توسط که چههرآن

یکی از کارگران  مرحلۀ پس از استخدام در این نوع بازار کار را که توأم با نرخ باالی استثمار است در روایت    

 توان دنبال کرد:نفت در عسلویه میصنعت 

یعنی یک کاغذ سفید که زیرش امضای  ،گویندبه قراردادهای کاری ما کاغذ سفید می

-راستش حتی چنین کاغذی وجود ندارد. درواقع هر سه ماه اخراج می .ستهکارگر 

گیرد. هیچ حق و حقوقی مثل بیمه هم به ما تعلق نمی .شویمدوباره استخدام می ،شویم

اما پول گرفتن از کارفرما ... کندمان میر وقت هم کارفرما خواست به کلی جوابه
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افتد. شش ماه تا هشت ماه. دستمزد ما به تعویق میپرداخت مصیبت است. همیشه 

کارفرما بخشی از حقوق ما را  ...همیشه از کارفرما طلبکاریم. تازه بعد از کلی دوندگی

گوید بیا ی زور بزنی میهچک. اگر خیلی هم بخوا بخشی را هم به صورت و دهدنقد می

خود  کند.دهد و اخراجت میدار میوقت یک چک مهلتحساب کن. آنتصفیه کالً

تازه بعضی  .کندنقدکردن آن چک یک دردسر بزرگ است. این چک را کسی قبول نمی

-رود که چرا چک بیهای بزرگ نمیکسی هم که سراغ شرکت ،محل استها بیوقت

هایش در شرکت بماند. جوری کارگر مجبور است به خاطر طلباین... حل کشیدی.م

 ۀهم... دارد.این طریقی است که کارفرما کارگر را همیشه وابسته به خودش نگه می

بار یک... مین کنند.أجور تکارگران مجبورند پول نزول کنند و خرج خانواده را این

... خواران.یک بار هم نزولو کند ان کلی کار میکارگر ۀافتادکارفرما با دستمزد عقب

 52هم همیشه بدهکار.و ای برای ما چیدند که هم همیشه طلبکاریم یک برنامه

نیروی کار دهد که علیرغم نرخ باالی استثمار چرا ای در صنعت نفت نشان میروایت یکی از کارگران پروژه    

 :کندزنی نمیانهشاغل از ترس بیکاری چندان بر سر حقوق خویش ج

بندد فقدان امنیت شغلی می شانزنی بر سر حقوقچانهچیزی که دست کارگران را در 

، انجامدبه عدم استخدام یا به اخراج می ر حقوقات بر سزنیاگر  ببینی چانهمثالً  است.

دهی کنی. در شرایطی که ناامنی شغلی بسیار زیاد است، ترجیج میزنی نمیانهخب چ

بیکار  که دعوی حقوق بیشتر داشته باشی اما شاغل باشی نه این اما ریمتری بگیحقوق ک

  53بمانی.

گیری کنش جمعی برداشت یکی از کارگران اخراجی صنعت نساجی از پیامدهای قراردادهای موقت برای شکل    

 میان کارگران دربارۀ نیروی کار صنعت نفت نیز معتبر است:

سری از کارگران آگاهی دارند اما به خاطر د یا موقت یکبه خاطر این قراردادهای سفی

شان را به توانند بیایند در عرصه حرفشان بیشتر ]یافتن[ کار است نمیاین که دغدغه

گویند آقا ما مشکلِ کاری داریم و کار به این سختی و به این بدبختی کرسی بنشانند. می

شتر دغدغۀ کاری است. اما از نظر شان بیآید و ما زن و بچه داریم. دغدغهگیر می
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توانند در عرصه قرار آگاهی آگاه هستند اما چون مشکل کاری دارند بیشتر از این نمی

  54بگیرند.

 شود که حتیاما یادآور می نمایندگان کارگران شرکت پاالیش نفت بندرعباس  مجمع   

شود مسئولین یکارگران انتخاب م ۀوقتی یک نفر از بین کارگران به عنوان نمایند

-)وزارت نفت( می کارفرما ۀشرکت پیمانکاری و مسئولین پیمانکار که به عنوان نمایند

ی یبه جابجا باشند از هر طریق ممکن از جمله دیرکرد پرداخت حقوق و یا مزایا و تهدید

تا وی مجبور به استعفا و یا سکوت  دهندقدر او را تحت فشار قرار میو اخراج و ... این

  55شود.

تری برای حضور مستمر در بازار کار با قراردادهای موقت به نکتۀ کلیدی از کارگران فعال در عسلویه جمعیاما 

 کنند: اشاره می

دهد. نام او در کار نمی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کارگر معترض را هیچ شرکت

نامه از ستی رضایتکند، بایحساب میگیرد. چون کارگری که تصفیهلیست سیاه قرار می

کدام از نامه را نداشته در هیچاین رضایتکه شرکت قبلی داشته باشد، و کارگری 

  56دهند.های پیمانکاری به او کار نمیشرکت

 هایشرکت در که کارگرانی میان پیوندی و تماس آیاسرانجام، کارگر پاالیشگاه آبادان در پاسخ به این پرسش که 

سازی نیروی کار برای یا خیر به پیامدهای پروژۀ موقتی دارد وجود کنندمی کار نفت عتصن در مختلف پیمانکاری

 کند:جنبۀ فضاییِ محل کار اشاره می

 از یکی اند.برده بین از را آن زمینۀ عینی زیرا ندارد وجود اصالً پیوندی و تماس چنین

 هایبخش کارگران که بود این دیگری بود. قرارداد کارگران بودن دائمی ها،زمینه این

از  و دیدندمی شرکت رستوران در ناهارخوردن هنگام را روز، همدیگر هر مختلف،

 شدندمی جمع در رستوران کارگر نفر  355روز،  هر مثالً شدند؛می مطلع یکدیگر اوضاع

ندارد.  وجود چیزی چنین حاضر در حال زدند.می و گپ خوردندمی ناهار هم با و

-پاالیشگاه عالوه، ندارند. به رستوران کنند،می کار های خصوصیشرکت در که کارگرانی
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 وضع، اند. با اینکشیده را حصار بخش هر دورتادور و اندکرده بخشبخش را ها

 57بینند.را نمی همدیگر اصالً هابخش این کارگران

است،  بوده کار نیروی سازی میزهات پروژۀ اقتصادی که در سالیان پس از جنگ به اجرا گذاشته شد کارکرداگر     

 از ممانعت کارکردش عبارت بود از ای سیاسی نیز در همۀ سالیان پس از انقالب در دستور کار قرار داشت کهپروژه

 شدگی.اتمیزه همین وضعیت از کار نیروی خروج

 

 ستیزیپروژۀ سیاسی تشکل

د از منافع جمعیِ نسازری شنید که کارگران را قادر میهای کارگالقاعده باید از تشکلصدای جمعیِ نیروی کار را علی

توان از هم تمیز های کارگری را میها و تشکلطورکلی سه نوع از جریانخویش دفاع کنند. در ایرانِ پس از انقالب به

 اند.در صنعت نفت نداشته گانه اصوالً جایگاهیهای سهین جریانیک از ارسد هیچنظر می داد. به

است از شوراهای اسالمی کار. این شوراها در بوده عبارت طی دورۀ پس از انقالب لین جریان فعال کارگری او    

هم ذیل خانۀ کارگر که شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسالمی بود. های پس از انقالب زاده شدند، آناولین سال

سازی مدیران لیبرال که منصوب دولت های اول دو مأموریت اصلی داشتند، یکی فلجشوراهای اسالمی کار در سال

کردن و نهایتاً نابودسازی شوراهای کارگری دراز میدان بههای تولیدی بودند و دیگری ها و محلبازرگان در کارخانه

صت با موفقیت به این دو وظیفه در ابتدای دهۀ ش 58که عمدتاً زیر نفوذ نیروهای سیاسی چپ سکوالر قرار داشتند.

مذهبی را در محل کار فلج کند و هم  هستۀ اسالمی انقالب توانسته بود هم نیروهای راست ملی پایان رسیده بود.

که در هرم فوقانی  ای سیاسیاز این مقطع به بعد، منازعه 59دست نیروهای چپ سکوالر را از محل کار کوتاه کند.

های کارگری نیز بازتاب یافت. دو جناح اصلی نظام جمهوری اسالمی همواره در قدرت در جریان بود در محیط

نظرها در هرم فوقانی قدرت سیاسی به این ترتیب در زمینۀ شوراهای اسالمی اند. اختالفهامان با هم بودرقابتی بی

گیری قدرت از پایین هیچ اعتقادی نداشت معتقد بود حاال کار بازتاب یافت که جناح راست سنتی که اصوالً به شکل

د بهتر است عمدتاً به امور فرهنگی در انکه شوراهای اسالمی کار هر دو مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده

محل کار مشغول باشند و در کار مدیران مکتبی دخالت نکنند اما جناح خط امامی نظام که شوراهای اسالمی کار را 
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بایست به حضور پررنگ خود در محل کار و مشارکت عمدتاً زیر نفوذ خود داشت معتقد بود که شوراها کماکان می

د. نهایتاً در این زمینه عمدتاً حرف جناح خط امامی بود که جلو برده شد، جناحی که هم از در مدیریت ادامه دهن

گذار نظام جمهوری اسالمی برخوردار بود و هم قوۀ مجریه را در دست داشت. شوراهای اسالمی حمایت سیاسی بنیان

ی شدند و اگر در دهۀ شصت از های کارگرکار به این معنا عمدتاً بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل محیط

حمایت سیاسی جناح خط امامی برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به یمن تصویب قانون کار حتی از انحصار حقوقی نیز 

ساختۀ کارگری یگانه تشکل برخوردار شدند. بنابراین، شوراهای اسالمی کار به منزلۀ نوعی سندیکای زرد و حکومت

قانون  051اصل  بر اساسوزارت کار اگرچه حال، باایناند. های پس از انقالب بودهفراگیر کارگری در همۀ سال

 صنعتی و کشاورزی و واحدهای تولیدی ۀدر کلی بودقانون شوراهای اسالمی کار موظف  یکم و پانزدهم اساسی و مواد

بر اساس تبصرۀ ، اما دتشکیل ده ی اسالمی کاروپنج نفر شاغل دائم هستند شوراکه دارای بیش از سی یخدمات و

-شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل زمان تشکیل شوراها در شرکت» شوراهای اسالمی کارمادۀ پانزدهم قانون تشکیل 

. بود« ...به تشخیص شورای عالی کار صنایع مس ایران ملی شرکت، شرکت ملی فوالد ایرانهای تابع وزارت نفت، 

در واحدهای بزرگ دولتی  های اسالمی کاریل شوراکار بود و تشک شورای عالی کار که موضوع فصل دهم قانون

عمالً هرگز چنین موافقتی را برای اجزای گوناگون چنین واحدهایی اعالم نکرد.  بود آنمشروط به تشخیص و موافقت 

ادۀ . اکنون، بر طبق ماز میان برداشته شد ی عالی کارشورا ۀوششمین جلسنود ۀمصوببا  0133این مانع در سال 

نفر شاغل دائم  10در واحدهایی که بیش از »پانزدهم قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار، وزارت کار موظف بود 

سالی بود که بخش  حالدرعین 0133 اما باید توجه کرد که سال «دارند به تشکیل شورای اسالمی کار اقدام نماید.

با موفقیت به اجرا رسیده بود. درواقع تشکیل شوراهای  سازی نیروی کار صنعت نفت پیشاپیشمهمی از پروژۀ موقتی

صنعت و دائمی اسالمی کار میان کارگران صنعت نفت در زمانی قانوناً مجاز دانسته شد که از تعداد کارگران رسمی 

شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و وضعیتی تدافعی قرار داشتند. وانگهی به نفت پیشاپیش

باز هم مشکالت اجرایی عمالً از تأسیس به بعد قانوناً مجاز شده بود اما  0133تشکیل چنین شوراهایی از سال گرچه 

 کرده است.میجلوگیری شان در چنین واحدهای بزرگی یا استمرار فعالیتشوراهای اسالمی کار در واحدهای بزرگ 
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کند وصف حال کارگران همۀ واحدهای روایت می ای که یکی از کارگران ایران خودرو در صنعت خودروسازیتجربه

 بزرگ دولتی از جمله کارگران صنعت نفت نیز هست:

و وجود داشت. این شورا در ردرگران در ایران خواثر برای کاشورایی کامالً بیکاره و بی

کرد این بود که، تمام موضوعات مورد اعتراض کارگران ساکت بود و تنها کاری که می

درخواست  از مدیر عاملزهای خاص، پرداخت چند کیلو مرغ را با تملق به مناسبت رو

. روز شروع دیداثر را موی دماغ خود میعمالً وجود این شورای بیمدیر عامل  کند.

از مجدد زمان انتخابات شوراها با حضور نمایندگان وزارت کار، درهای کارخانه را ب

چنین درافتادن با مایلی به شورا و همتا هر کس بخواهد برود. اکثر کارگران ت گذاشت

دهندگان، انتخابات افتادن رأی مدیر عامل نداشتند. با خروج کارگران و از اکثریت

 شورای، طبق قانون، 0115انجام نشد. با تکرار این سناریو برای بار دوم در تابستان 

  60اسالمی کارگران منحل شد.

در »درستی نوشته شده است که به« ضعیت کار و زندگی کارگران ایرانگزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از و»در 

های های صنفی جهت کنترل فعالیتهای دولتی و غیرمستقل نظیر شوراهای اسالمی کار و انجمنتشکل ،قانون کار

ی، همه، در واحدهای تولیدی بزرگ مانند صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازبینی شده است، بااینکارگری پیش

نیز که غالباً بازوی  شوراهای اسالمی کارحتی ، روازاین 61«شود.نمی های غیرمستقل نیز تحملایجاد همین تشکل

 .نداشتهحضور نداصنعت نفت اصوالً در  اندکارگران در محل کار بوده کنترل روی

یی یان سندیکایی به معنایی. اولین جلوۀ عمومی جرارگری عبارت است از جریان سندیکادومین جریان فعال ک     

-ای بیزنجیره در قالب 7585سال  و البته بی پیوند با مباحث مطروحه در میان فعاالن جنبش کارگری به محدود

 62های معلمان بروز یافت.در تهران و چند شهر بزرگ دیگر به همت تشکل آمیز معلمانهای اعتراضسابقه از تجمع

، جو کردواالن کارگری را باید در هیأت مؤسسان سندیکاهای کارگری جستی میان فعاما سرآغاز جریان سندیکای

ارگری در تدارک ارگران فعال و رهبران سندیکاهای کجمع کثیری از ک»که  7587 یعنی در یازدهم اردیبهشت

صدها  در فضای محدود تاالر یاقوت، میزبان ،برگزاری مراسم همت گماشتند و ...جشن اول ماه مه به ایجاد کمیتۀ 

ای اعالم کردند که ما کارگران خواهان رفع ممنوعیت از تن از کارگران و زحمتکشان تهرانی شدند ]و طی[ قطعنامه
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فعالیت سندیکاهایی که سابقۀ روشن و درخشان چندین ساله از مبارزات صنفی و دفاع از حقوق کارگران را داشته و 

شدن کلیۀ حقوق سندیکایی رسمیت شناختهتیم و خواهان بهاند هسبه صورت غیرقانونی از فعالیت منع گردیده

المللی سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسالمی های بیننامهشده در منشور جهانی سندیکایی و مقاولهتصریح

 اب 7580این جریان در سال فعالیت  اوج 63«باشیم.ایران نیز آن را امضا کرده و به رعایت آن متعهد است می

سندیکای با تأسیس  7581و در سال  64رانی تهران و حومهاتوبوسشرکت واحد کارگران  سندیکایگشایی باز

که دولت دچار  و استمرار یافت این جریان در مقطعی ظهور به وقوع پیوست. 65تپهنیشکر هفتشرکت کارگران 

شناختند اما شکاف سیاسی همدیگر را به رسمیت میهنوز نوعی ضعف عمومی بود و گرچه دو جناح اصلی حاکمیت 

ی با هوشمندی فراوان از این شکاف بهره جستند و پس های سندیکایار شده بود. جریانعمیقی در بدنۀ حاکمیت پدید

بود برای اولین بار به منزلۀ جریان کارگری مستقل اظهار وجود  فشارهای سال که حوزۀ کارگری تحت از سال

طلبان به رسمیت شناخته لحاظ حقوقی از سوی حاکمیت نه در دورۀ اصالح ی گرچه بهکایهای سندیجریان کردند.

شدند و نه بعد از آن، اما با اتکا به نیروی اصیل خود کارگران درصدد بودند در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی می

حال، بااین .موجود به پیشبرد مطالبات صنفی کارگران یاری رسانند و از این رهگذر صدای جمعی کارگران باشند

کرد. شان فراهم نمییابیندان زمینۀ مناسبی برای تشکلچهای سندیکایی مناسبات حقوقی در زمان ظهور جریان

این حق به کارگران و »به تصویب رسیده است،  7108در سال سازمان جهانی کار که  81 ۀنامبا مقاولهمطابق 

ها یا پیوستن به کسب هر گونه اجازۀ قبلی به تشکیل سازمان کارفرمایان داده شده است که به انتخاب خود و بدون

به منظور »به تصویب رسیده  7101در سال  کهسازمان جهانی کار  18نامۀ همچنین مقاوله 66«ها اقدام کنند.آن

ر های کارگری و کارفرمایی دمصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با اتحادیه یا جهت حمایت از سازمان

معی تهیه ی اقدامات تبلیغاتی جهت مذاکرات جشود یا براگرایانه که توسط یکدیگر انجام میمقابل جریانات مداخله

ها باید به صورت مصوبات حقوق داخلی در ها به دست دولتنامهتعهدات ناشی از امضای این مقاوله 67«شده است.

قانون  ها الحاق شده است.نامهدولت ایران به این مقاوله د.آفرین باشتنظیم روابط کار در کشورهای امضاکننده نقش

های ها، انجمناحزاب، جمعیت»قانون اساسی،  01نامه ندارد. طبق اصل اساسی ایران هیچ تناقضی با این دو مقاوله

شرکت در توان از کس را نمیشده آزادند... و هیچشناخته های دینیهای اسالمی یا اقلیتسیاسی و صنفی و انجمن
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قانون کار اما این امر را تا حد زیادی به سکوت برگزار  «ها مجبور ساخت.کرد یا به شرکت در یکی از آن عها منآن

توانند یکی از سه مورد کارگران یک واحد فقط می»، 7511سال نون کار اق 757کند. طبق تبصرۀ چهارم مادۀ می

این که آیا سندیکاها مصداق انجمن صنفی « گران را داشته باشند.شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نمایندۀ کار

بودن تأسیس سندیکا حمل های سندیکایی سکوت قانون کار را بر قانونیهستند یا خیر اما محل منازعه است. جریان

هیچ نوع  ،چه این درست باشد و چه آنبودن تأسیس سندیکا تأکید دارند. کنند اما مجریان قانونی بر غیرقانونیمی

 .وجود نداردصنعت نفت تشکل سندیکایی در 

که طیف متنوعی از نیروهایی چون فعاالن ضد  یز عبارت است از جریان رادیکالسومین جریان فعال کارگری ن    

گیرد. گرچۀ سابقۀ سیاسی داری و طرفداران سوسیالیسم کارگری را دربرمیکار مزدی و فعاالن جنبش ضدسرمایه

اما عروج مجدد  68و چپ انقالبی ضد حزب توده نیز ردیابی کرد خورشیدیتوان حتی تا دهۀ پنجاه می این جریان را

های پایانی دوران یی در سالتر را باید مثل جریان سندیکابولتر و دانشی مقاین جریان البته با آرایشی مستحکم

رفتن از نظم انون نیست و معطوف به فراترمین قاصالحات دنبال کرد. استراتژی جریان رادیکال اصوالً بازی در ز

موجود اقتصادی و سیاسی است. در زمینۀ نوع تشکل صنفی کارگری عمدتاً به شوراهای کارگری باور دارد، در زمینۀ 

نوع تشکل سیاسی کارگری غالباً به حزب طبقۀ کارگر معتقد است، و در زمینۀ هدف استراتژیک جنبش کارگری نیز 

مراتب های اصلی حاکمیت با این جریان رادیکال بهرو تعارض همۀ جناحب سوسیالیستی است. ازاینغالباً مدافع انقال

ان این دسته از فعاالن امها در خصوص سرکوب بینظر میان همۀ جناحتفاقاست و برقراری ابوده دارتر ریشه

-یی دارند اما فعالیتردی ضدسندیکان رادیکال گرچه رویکتر. به همین دلیل است که فعاالمراتب سادهکارگری به

های رادیکال نیز حال، جریاندهند. بااینهای سندیکایی سامان میها و تشکلهای عملی خود را ذیل پرچم فعالیت

البته نه به لحاظ جذابیت  اند در صنعت نفت حضور داشته باشند،های سندیکایی نتوانستهحتی در چارچوب فعالیت

 ماندهی عملی نیروهای کارگری.فکری بلکه از حیث ساز

به  و از این سال به بعدبه واسطۀ موانع حقوقی  0133تا سال شوراهای اسالمی کار توان گفت در مجموع می    

طلب به علل حقوقی، و های اصالحییاند، سندیکابهره بودهعت نفت بیعلت موانع اجرایی از حق حضور در صن

بهره از هر تمامی بیتوان بهعلل سیاسی. بنابراین، نیروی کار صنعت نفت را میطلب نیز به های دگرگونیرادیکال
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های ای سیاسی به دست همۀ دولتآمیز اجرای پروژهگونه بخش متشکل به حساب آورد، وضعیتی که نتیجۀ موفقیت

ی متمرکز برای هدایت هایکانون یا کانون است و از فقدان یابی کارگران بودهتشکل ممانعت از پس از انقالب برای

 .کندکایت میحتوان و صدای جمعی نیروی کار صنعت نفت 

سازی نیروی کار صنعت نفت از سویی و پروژۀ سیاسی ارزان سازی وپروژۀ موقتیمیان  کنندهرابطۀ متقابالً تقویت    

ای بود که درواقع دوره های آغازین دهۀ هفتاد خورشیدیای است. سالستیزی از دیگر سو شایستۀ توجه ویژهتشکل

در صنعت نفت وجود نداشت. از یک سو موفقیت پروژۀ  حتی شوراهای اسالمی کار مستقل و هیچ نوع تشکل کارگری

سازی نیروی کار در صنعت نفت که طی دهۀ هفتاد به اجرا گذاشته شد در گروِ همین سازی و ارزاناقتصادی موقتی

رغم رفع موانع حقوقی کارگری، علی هایسوی دیگر استمرار فقدان تشکل های مستقل کارگری بود. ازفقدان تشکل

های کارگری به مدد جریان به بعد و عروج نسبی جنبش 7511برای تأسیس شوراهای اسالمی کار از سال 

سازی نیروی کار سازی و ارزانیی و رادیکالیستی طی دهۀ هشتاد خورشیدی، نیز تا حدی ریشه در موقتیسندیکا

شان از گیریبه بهره حالآمیز این هر دو پروژه درعینت نفت طی دهۀ هفتاد داشت. وانگهی، اجرای موفقیتصنع

   های غیرطبقاتی میان نیروی کار صنعت نفت نیز وابسته بود.شکاف

 

 های غیرطبقاتیشکاف

زی نیروی کار طی سالیان پس ترساسازی نیروی کار صنعت نفت به هر چه کاالییرو ارزانسازی و ازاینپروژۀ موقتی

به قصد  کاال عبارت است از چیزی که .کردتر نیز به سایر کاالها هر چه شبیه را از جنگ انجامید، یعنی نیروی کار

گیرد کجا باید برای فروشْ عرضه شود و برای چه کاال نیست که تصمیم می. »رسدمیفروش  کسب سود در بازار به

 69«دست شود و به چه شکل باید مصرف یا نابود شود.بهه چه قیمتی باید گذاشت دستهدفی باید استفاده شود و ب

صنعت نفت شدیداً دستخوش تنزل قرار گرفت.  ترشدۀهر چه کاالیی نیروی کارِصاحبان موقعیت  به همین دلیل نیز

با تأسیس و استقرار و استمرار شد اجازه داده نمی حالعینصنعت نفت در شدۀترکاالییشده و تراتمیزهنیروی کار به 

. نیروی کار در مواجهه با دست یابدنهادهایی دموکراتیک  حاصل از پوشش حفاظتیِ بهمستقل  های کارگریِتشکل

بخش هویتی قوامهای ناگزیر به سایر شکلهای اقتصادی و اجتماعی بهچنین وضعیتی و در مقابله با انواع نابسامانی
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هایی شکاف. هر چه های قومی و زبانی و جنسیتی و مذهبی و نژادی و ملی و غیرههویت ملهآورده است، از جروی می

شده مراتب دشوارتر میاند، هم برساختن هویت طبقاتی میان نیروی کار بهشدهتر میغیرطبقاتی از این دست فعال

سازی رو ارزانسازی و ازاینقتیتر. کارکرد پروژۀ مومراتب سهلگیری هویت طبقاتی بهاست و هم ممانعت از شکل

 از کار نیروی خروج از )ممانعت ستیزیپروژۀ تشکلترسازی نیروی کار( و کارکرد سازی و کاالیینیروی کار )اتمیزه

کار  های غیرطبقاتی میان نیرویبر بستر مساعدی از شکافهم اند شدگی( که مکمل یکدیگر بودهاتمیزه وضعیت

-متقابالً تقویت اند. چنین رابطۀزدههای غیرطبقاتی را دامن میاند و هم این نوع شکافصنعت نفت خیمه زده بوده

های غیرطبقاتیِ نیروی کار در اقتصاد ایران اصوالً تاکنون موضوع پژوهش قرار میان هویت طبقاتی و هویت ایکننده

میان نیروی کار  نسیتی و قومیتیهای جشکاف کوشم دو نمونه در زمینۀصرفاً برای فتح باب می 70نگرفته است.

 صنعت نفت به دست دهم.

دهد از وزیر می نیوزنفتیکی از زنان شاغل در صنعت نفت در یادداشتی که به سایت  7581در ششم شهریور     

های شاغل در صنعت نفت در جنوب تجدیدنظر کند که دربارۀ رنگ پوشش خانمنفت و سایر مسئوالن تقاضا می

رسد و در صفر هم می درجه باالی 05گونه که مستحضرید دمای هوا در جنوب گاهی به همان»یسد: نومی 71کنند.

های رنگ تیره بپوشیم که مجبور هستیم لباس اهحال در این شرایط ما خانم .تحمل استغیرقابل زمان شرجی واقعاً

 پوشیم با واکنش حراست ونگ روشن میوقتی هم که به اجبار مانتو ر .ستا ثیرگذارأت در جذب بیشتر گرما واقعاً

 مسئوالن تقاضا داریم در خصوص از وزیر نفت و سایر نیوزنفت ۀجا و از طریق رسانلذا در این .سا روبرو هستیمؤر

 الزم به یادآوری است که منظورد. تجدیدنظر نماین و...( بوشهر )خوزستان، های شاغل در جنوبرنگ پوشش خانم

 15اظهارنظر دربارۀ این تقاضا در سایت مطرح شده که  755 .«اندازه و سایز آن نه فقط در رنگ پوشش است

معلوم »دهد: یکی از کاربران چنین پاسخ می انتشار دانسته شده است.مورد نیز غیرقابل 75موردشان منتشر شده و 

دنبال آن باشند ه وقت بآنفرسا وارد شوند و سخت و طاقت شان در کارهایها برخالف طبیعتنیست چرا باید خانم

شما با شئونات متناسب با خودتان اگر توانایی کار در شرایط سخت را دارید که هیچ،  خوب .تا شرایط را تغییر دهند

شود، روشن تقاضا می امروز رنگ .صورت مشاغلی را متناسب با روحیات و شرایط خودتان انتخاب کنید غیر این در

سفانه أمت. خورد که شئونات دچار مشکل شوند ای رقم خواهدگونهه تدریجاً شرایط ب تر وفردا لباس با جنس نازک
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به »نگرد: ای متفاوت به این درخواست میکاربری دیگر از زاویه «را. خواهند و هم خرمانوعی هم خدا را میها بهخانم

س بیکار هستند که با داشتن تخصص همه آقایان مهندچون این ... نفت استخدام کنند نظر من نباید خانم در صنعت

یک نه بزرگ  تشکیل زندگی ۀآماد با استخدام هر خانم به این جوانِ .تشکیل زندگی ۀو آماد و تعهد الزم بیکارند

ب به فساد هست خُاگر بحث  ؟شان گذشتهازدواج نهایی داریم که از سقدر ما دختر یا خانمچر این .شودگفته می

کسب روزی است تشکیل زندگی  ۀها زمیناگر کار برای خانم .گیردهلین که سرچشمه نمیأاز متدرصد  33احتمال 

-کاربری دیگر با استداللی متفاوت به نتیجۀ مشابهی می.« الزم شد کسب روزی بعد اگر و له استأترین مسکه مهم

التحصیل به یک جوان فارغا رجای خود  توانید کار کنید لطفاً به جای گرماخوردن در آفتابْاگر واقعاً نمی»رسد: 

 به نظر» کند:گیری را چنین تأیید میکاربری دیگر اما این جهت.« جهت انجام هر کاری در صنعت نفت بدهید مادهآ

ها واقعاً از رنگ لباس ناراضی اگر خانم کههای خیلی از همکاران مرد باید متذکر شوم صحبت ییدأت بنده و در

رنگ  قدر وقت خود و همکاران عزیز را در جهت تغییربدهند تا این را به آقایان هستند، خواهشمندیم جای خود

یکی از کاربران خانم در  .«خانگی که نیست لباس کار و فرم لباس کار بر طبق مقررات است. مانتوِ .لباس کار نگیرند

کنید لطفاً به جای  توانید کارگویید اگر واقعاً نمیجناب آقای محترمی که می»گوید: پاسخ به یکی از معترضان می

جهت انجام هر کاری در صنعت نفت بدهید  همادآالتحصیل گرماخوردن در آفتاب جای خود را به یک جوان فارغ

کوتاه از انجام همکاران مرد من با پوشش نازک به رنگ سفید و آستین من یک خانم جوان با معلومات روز هستم که

مناطق  شده دررادیویی نصب ۀهای شبکزنند. من به تنظیمات و رفع مشکالت آنتنمیدهم سر باز آنچه من انجام می

های نفت را کردن چاهدر پاسخ به آقایی که خاموش« جنوب مشغولم. شما از انصاف و کار سخت هم خبری دارید؟

صنعت نفت خاموش  ایهکار ۀهم دتصور کردی اًواقع»نویسد: ها میبرای زنان نامناسب دانسته است یکی از خانم

به  دقیقاً .ناآقای یا دها بودنخانم دهایی که آتش گرفتنمسئول چاه نید تحقیق کنید مهندساوهاست؟ برکردن چاه

جا نیروی کار در فقدان هویت پررنگ طبقاتی این .«دفتاا میهست که این اتفاقان اای بعضی آقایهکاریدلیل ندانم

در مواجهه با مشکالتی چون نرخ باالی بیکاری و ناامنی شغلی وی آورده است تا ناچار گویی به هویت جنسیتی ربه

، اما انگار به سازداش را متبلور و ارادۀ جمعی پدید بیاوردهای خویش جنسنوعی همبستگی اجتماعی میان همبتواند 

 .دآنان دار مشترکی با زیان همکارانی که منافع صنفی
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هویت قومی در فقدان هویت پررنگ طبقاتی. به روایت یکی از کارگران در  به همین قیاس است تمسک به    

 عسلویه، 

هاست. تازه آن ۀترین کارها هم بر عهدسخت ...کارگران افغانی و بلوچ روزمزد هستند.

ها را هم ندارند. ها حق زندگی در کمپست که ایناها این یک فرق دیگر میان ما با آن

-نمی ،ها کثیف هستند و شپش دارندکه افغانی و بلوچ این اکثر کارگران تحت عنوان

های ما از شدت کثیفی اتاق ۀها بیایند توی کمپ زندگی کنند. بگذریم که همگذارند آن

ها یا کپرهای ها مجبورند کنار همان لولهها و بلوچپر از جانور و شپش است. افغانی

چیز توسط کارفرماها چیده جوری همهیک .....ها زندگی کنند بدون هیچ امکاناتیبومی

 ۀجوری شود. دعوای ملیتی که فقط با افغانی و بلوچ نیست در بقی شود که اوضاع اینمی

آیند هم هست. هزار جور اختالف بین کارگران دامن کارگران هم که از جاهای دیگر می

ن ترک و لر زدن به اختالف بیبخش کارگری است. دامن ۀزنند. این جزو الفبای اولیمی

ها . بعضی وقت...نماز و نجس و پاک خون و بینماز ... و عرب و فارس. شیعه و سنی و

بستگی دارد که کارفرما  ...شود.کاری میهای مختلف دعوا و کتکقومیتبین کارگران 

چهار تا کارگر  ،کنندیک کارگر لر را اخراج می ندازد. مثالًاتفرقه را چطوری راه بی

ها و لرها زد و خورد وقت بین ترککند. آندست ترک از کارفرما دفاع میبهدستمال

ها اعتصاب شود. یا ترکها دیده میجور صحنهها هم اینشود. یا بین لرها و افغانیمی

 این را هم بگویم که تقریباً ....روند.کنند و سر کار میولی لرها همراهی نمی ،کنندمی

-ها همشوند. یعنی لرها با ترکمختلف با هم زیاد قاتی نمیهای کارگران مناطق و ملیت

های کاری این مسئله حتی توی گروه... طور بقیه.شوند و همینغذا نمیاتاق و حتی هم

ها انتخاب را از میان ترک کند کارگرانشسعی می یک سرپرست ترک هم هست. مثالً

72کند.
 

موفقیت همدیگر را  ستیزی که متقابالًتشکل یروی کار و پروژۀ سیاسیسازی نسازی و ارزانپروژۀ اقتصادی موقتی    

نیروی کوار  حال هم عیناند درکردهدر ممانعت از تکوین نوعی هویت طبقاتی میان نیروی کار صنعت نفت تضمین می
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یتی و سایر انواع های جنسیتی و قومهای اجتماعی به تقویت هویتدهی به انواع همبستگیاند برای شکلداشتهرا وامی

های غیرطبقاتی میان نیروی کار صونعت  شان مبادرت کنند و هم به یمن تکوین و تقویت هویتهای غیرطبقاتیهویت

پوروژۀ اقتصوادی    نظر از نووع مناسوبات میوان   اند. صرفشدهتری به اجرا گذاشته مینفت با سهولت و کامیابی فزون

فقودان نسوبی    غیرطبقاتی، نتیجه عبوارت بووده اسوت از   های قوت شکافستیزی و سازی و پروژۀ سیاسی تشکلارزان

  نیروی کار متشکل در صنعت نفت ایران خصوصاً در دورۀ پس از جنگ. 

 

 در صنعت نفت متشکلنیروی کار غیر

-های مقاومتهایی از هویتآفرینی نکرده است بلکه رگهحال، نیروی کار صنعت نفت فقط در مقام قربانی نقشبااین

جمعی از کارگران امان تهاجم سرمایه به معیشت نیروی کار را نیز از خود بروز داده است. کننده در مقابل موج بی

های خویش ترین خواستهاصلی ای مطالبات ذیل رایانیهدر ب 7581بهمن سال های پارس جنوبی در موقتی پروژه

تأمین  ۀبرخورداری از بیم دوم،؛ مزد کارگران موقعپرداخت کامل حقوق معوقه و پرداخت به اول،برشمردند: 

و تأمین ایمنی  بیکاری و خوابگاه و حمام مناسب و امکانات رفاهی و تفریحی متناسب با شأن انسانی ۀاجتماعی و بیم

آزادی  ؛ چهارم،های خودشناختن حق مرخصی و منظم نمودن دیدار کارگران اقماری با خانوادهرسمیتبه سوم،؛ کار

های جمعی بستن پیمان پنجم،؛ احزاب و نهادهای دینی( و دولت وای مستقل کارگری )مستقل از کارفرمایان هتشکل

حداقل مزد، چگونگی افزایش مزد، مزایا،  ۀهای مستقل کارگری و نمایندگان واقعی کارگران دربارکار با تشکل

؛ گونه واسطه از استخدام روی انسانی و هرهای تأمین نیکردن دست شرکتکوتاه؛ ششم، ط کار و غیرهیآموزش، شرا

حق اعتصاب و عدم پیگرد قضایی و امنیتی  هشتم،؛ لغو قوانین ضدکارگری و قراردادهای موقت و سفیدامضاء هفتم،

؛ و افزایش دستمزد کارگران متناسب با شرایط تورم اقتصادی و رشد بارآوری کار ؛ نهم،کارگران و فعاالن کارگری

  73.کاریحق اضافه درصد 10احتساب  دهم،
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طی   صنعت نفت رغم فقدان نسبی نیروی کار متشکل در صنعت نفت، تحرکات کارگری در بخش غیرمتشکلِبه    

های بزرگ دهۀ هشتاد خورشیدی قدری بیش از سه درصد از کل تحرکات کارگری در صنایع کلیدی و بخش

 75.درصد 5/5حدود  7588و در سال  74درصد 0/5د حدو 7585مثالً در سال  داده است ،خدماتی را تشکیل می

موج از اعتراضات کارگری در میان کارگران موقتی  تحرکات عبارت بوده است از پنج این نوعجدیدترین     

زیرمجموعۀ منطقۀ  ایِپیمانکاری و واسطه هایکارگران موقتی شرکت فریمکو، یکی از شرکتپتروشیمی. اولین موج را 

شان بود که پس  از پنج راه انداختند. اعتراض این کارگران به شش ماه حقوق معوقه 7581بهمن  ویژۀ ماهشهر، در

 کارگران پیمانیدومین موج اعتصاب به  76با موفقیت به پایان رسید و به برکناری مدیرعامل شرکت نیز انجامید. روز

جمعی هانعقاد قرارداد دستمطالبۀ اصلی:  هم با تمرکز بر سهآن تعلق داشت 7581پتروشیمی تبریز در اسفند  مجتمع

 ، و نهایتاًافزایش دستمزدها متناسب با رشد نرخ تورم و افزایش قیمت کاالهای خدماتی ی،ف قراردادهای پیمانذو ح

این اعتصاب نهایتاً با  77.های درمانیعدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه

مجدداً به کارگران ومین موج سهای کارگران پایان یافت. مدیران شرکت پتروشیمی برای تحقق خواسته هایوعده

های پتروشیمی آغاز شد و تقریباً به تمامی شرکت 0135منطقۀ ویژۀ ماهشهر تعلق داشت که در اواخر فروردین 

ای پیمانکاری و های واسطهشرکت منطقه گسترش یافت. مطالبۀ محوری این موج از اعتصابات عبارت بود از حذف

عقد قرارداد مستقیم با خود پتروشیمی بندر امام. این اعتصاب کمابیش پس از دو هفته با دادن سه ماه مهلت به 

های موعود هیچ پاسخی وقتی پس از سه ماه به وعده 78مسئوالن برای تحقق خواست محوری کارگران به پایان رسید.

از شرکت خوارزمی آغاز شد اما چندان  0135ب کارگران در همین منطقه در تیر موج بعدی اعتصا داده نشد،

پیمانکاری شرکت سهامی کارگران را اعتصاب  بعدیدور  79گسترش نیافت و پس از یازده روز نیز به پایان رسید.

و به مدت ود ب 0135در سوم مهر  شروع اعتصاب .راه انداختند های ماهشهرواقع در نزدیکی پتروشیمی بندر امام

های پیمانکاری شدن شرکت. خواست محوری کارگران کماکان عبارت بود از برچیدهداشتمهر ادامه  01دو هفته تا 

روزانه تعدادی از کارگران پیمانکاری این شرکت در چند  واسطه و انعقاد قرارداد میان کارگران و خود شرکت مادر.

های و سپس در دسته کردندمیتجمع  مرکزی شرکت ساختمان نوبت با راهپیمایی و سردادن شعار در اطراف

-در محل کار دست از کار مینیز تعدادی از کارگران . شدندتحصن میمدفتر مرکزی  ۀ پیرامونچندنفری در محوط
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ماه سال ها، در اردیبهشتمتعاقب فشارهای وارده بر مسئوالن نفتی به واسطۀ همین سلسله از اعتصاب 80.کشیدند

که  ند و کارفرما موافقت کردهای خود رسیدروشیمی ماهشهر به بخشی از خواستههای پتکارگران مجتمع» 0130

می ماهشهر کارکنان مجتمع های پتروشی ۀمطابق این موافقت، کلی های کارگران را به اجرا درآورد.بخشی از خواسته

ادی بیرون خواهند آمد و د و از حالت قراردکار دارند به صورت رسمی استخدام خواهند ش ۀکه بیش از ده سال سابق

 ۀیرفته است که با کارکنان با سابقکارفرما پذ به عالوه، در این زمینه کوتاه خواهد شد. های پیمانکاریدست شرکت

-چنین در مورد افرادی که در شرکتجمعی منعقد کند. همونی قرارداد دستهزیر ده سال نیز در صورت تشکیل تعا

گیری گرفته شده بودند در آینده تصمیم شان به کارمشغول به کار بوده و غیرمرتبط با تخصص های های پیمانکاری

 81«شود.

های غیرطبقاتی ستیزی و قوام شکافسازی نیروی کار و پروژۀ سیاسی تشکلسازی و ارزانردپای پروژۀ موقتی    

بل مشاهده است. برای نمونه فقط به همین آخرین عیان در این سلسله از اعتصابات قامیان نیروی کار صنعت نفت به

کل نیروی کار  پردازم که میان کارگران موقتی شرکت سهامی بندر امام به وقوع پیوست.موج از اعتصاب می

به منزلۀ  بندر امامخود فرآورش و  کیمیا، خوارزمی، آب نیرو، شرکت بسپاران، ششپتروشیمی بندر امام که از 

نفر از این مجموعه تحت قرارداد  1155نفر است. حدود  1055شود حدود تشکیل می شرکت مادر و ستادی

درصد از نیروی کار این مجموعه را نیروی کار  11، یعنی تقریباً 82های پیمانکاری و به صورت موقتی هستندشرکت

اتفاق این کارگران بهثریت قریباتحادیۀ آزاد کارگران، پایۀ حقوق اک ولو نادقیقِ بنا بر ارزیابیِدهند. موقتی تشکیل می

بنا بر  0135که خط فقر در سال هم درحالی، آن83هزار تومان بوده است 155کمتر از  0135موقتی در سال 

نیروی کار این شرکت  84است. بودههزار تومان  105ارزیابی کمیتۀ مزد استان تهران حدوداً معادل یک میلیون و 

سازی فقط حضوری حدوداً هشت درصدی بوده است و هم در معرض ارزان سازیکه هم شدیداً در معرض موقتی

نفر در  155تا  155نفری نیروی کار موقت فقط حدود  1155در تحصن و اعتصاب داشته است، یعنی از جمع 

حال همین عین. درهاکارگران ساده و هم کارگران ماهر و تکنیسینهم شامل  ،کردنداعتراض مستقیماً شرکت می

 دهی خاصی در رأسنه سازمان و است داشتهگونه تشکل مستقلی از آن خویش هیچنه شده وی کار اتمیزهنیر

اعتصاب کارگران مجتمع  ۀکمیتفقط گویا به تشکیل موقتیِ  0135 ماهاعتصاب مهرخویش.  اعتصاب و تحصن
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تی شرکت سهامی بندر امام به کم در همین فقره از اعتصاب کارگران موقوانگهی دستمنجر شد.  پتروشیمى ماهشهر

-به تضعیف ارادۀ دستهنوبۀ خود احتماالً بهخوریم که های غیرطبقاتی برمیدو مورد از شکاف احتمالی آفرینیِنقش

جمعی کارگران انجامیده است، یکی شکاف جنسیتی و دیگری شکاف میان نیروی کار رسمی و نیروی کار موقتی. همۀ 

در  زن شاغل در این شرکت 155یک از اند و هیچتمامی از مردان بودهوالً بهحاضران در تحصن و اعتصاب ا

یک از نیروی کار رسمی در اند و هیچتمامی از جمع نیروی کار موقتی بودهاند و ثانیاً بهاعتراض مشارکت نداشته

 اند.اعتراضات اصوالً شرکت نکرده

های غیرطبقاتی میان نیروی کار های کارگری و قوام شکافکلبودن نیروی کار و فقدان تشبودن و ارزانموقتی    

ویژگی ساخته  را واجد چند صنعت نفتنیروی کار بخش غیرمتشکل در  کارگریاعتراضات  صنعت نفت اصوالً

ند، یعنی طول دورۀ اعتراض وشرند با همان سرعت نیز خاموش مییگاول، غالباً با همان سرعت که شکل می .است

رسیده اما لببهگونه به پیشگامی کارگران جانر کوتاه است. دوم، در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچغالباً بسیا

جبر برآوردن نیازهای عاجل  معموالً عبارت است از شانترین نیروی محرکهمهمکه  رندیگپرتحرکی شکل می

 از درجۀ موفقیت اقدام اعتراضی، غالباً یانظر اندازهای یک نظام اقتصادی بدیل. سوم، صرفنه ضرورتاً چشم معیشتی

ای از نیروی کار در جاکه بخش عمدهازآن. چهارم، وندشتدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر میسرعت یا بهبه

نامۀ کارفرمای قبلی نیاز دارند، آیند و برای استخدام به توصیهصنعت نفت با قراردادهای موقت به استخدام درمی

-شوند یا به مدار فعالیتمدت یا کامالً از چرخۀ اشتغال خارج مین اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میانپیشگاما

اندازی اعتراض کارگری شوند. پنجم، به همین اعتبار است که ریسک پیشگامی در راهپا تبعید میهای اقتصادی خرده

در  یابند وغالباً پوشش خبری ناچیزی میت نفت اعتراضات کارگری در صنعدر محل کار بسیار باالست. ششم، 

هم ضعف در هم فقدان پوشش خبری پیشینی و یابند. هفتم، فقط پس از وقوع پوشش خبری می نیز بهترین حالت

شود غالباً های مستقل و پرقدرت کارگری در صنعت نفت باعث میپسینی و هم فقدان تشکل پوشش خبری

ای را شکل کاری جداگانه با هم پیوند نخورند و جریان اعتراضی واحد و یکپارچههای اعتراضات پراکنده در محل

های گوناگون که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در قسمتجاازآنندهند. هشتم، 

هند بی هیچ توان سیاسی دصنعت نفت دچار پراکندگی شدیدی هستند، غالباً کارفرمای بالواسطه را مخاطب قرار می
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برای برقراری ارتباط اعتراضی با مخاطبان سطح باالتری چون وزارتخانۀ مسئول یا قوۀ مجریه. نهایتاً نهم نیز این که 

نه تهاجمی، به این دارند سرشتی عمیقاً دفاعی های اقتصادی، اعتراضات کارگری در صنعت نفت، مثل سایر بخش

ر پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع  شکل دبهترین حالت فقط  معنا که در

 ای دگرگون سازد.طور ریشهاری کارگران را بهتری که شرایط زندگی و کگیرند نه برای تحقق مطالبات بنیادیمی

ر صنعت نفت نشان روی کاگیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیتأمل در دینامیسم پیچیدۀ شکل     

شدگی وجود دارد و نیروهای کارگری به طور بالقوه گرچه پتانسیل خروج نیروی کار از وضعیت اتمیزهدهد که می

بدل شوند اما برخی کمبودها مانع از به فعل رسیدن چنین حامالن پرقدرت قوای صنفی و طبقاتی توانند به می

قابل شناسایی هستند. در صنعت نفت های اعتراضات کارگری شناسهپتانسیلی است. این کمبودها از قضا از شناخت 

ای چون صندوق اعتصاب برای صیانت از معیشت کنندههای کارگری مطلقاً فاقد نهادهای پشتیبانیاول، مجموعه

 اندازی اعتراض بسیار باالست؛ دوم، نیروهایرو ریسک پیشگامی در راهنیروی کار معترض اخراجی هستند و ازاین

رو چندان قادر نیستند اخبار اعتراضات کارگری را رسانی مجازی هستند و از اینهای اطالعکارگری نسبتاً فاقد شبکه

های الزم برای پیوند نه به طرزی پسینی بلکه پیشاپیش تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همین دلیل نیز زمینه

شان چندان مهیا نیست؛ سوم، نیروهای کارگری غالباً سازیرچهبرقرارکردن میان اعتراضات کارگری پراکنده و یکپا

دهی به افکار عمومی در خصوص پیامدهای غالباً ناعادالنه و رسانی و شکلاند از نهادهایی که نقش اطالعبهرهبی

کار عمومی کردن افرو نه امکان بسیجکنند و ازاینکردن صدای کارگران معترض را ایفا میبار خاموشعمدتاً خشونت

اعتراضات در  مقابله بابردن هزینۀ ی خویش را دارند و نه امکان باالهای تدافعی و حداقلدر زمینۀ همدلی با خواسته

بهره از آن نوع پشتیبانی سیاسی قوی هستند که بتوانند به جای کارفرمای محل کار را؛ و چهارم، فعاالن کارگری بی

تر، سه مؤلفۀ حمایت را مخاطب اعتراضات کارگری قرار دهند. به بیانی کوتاه لهای مسئومالً وزارتخانهبالواسطه ع

تواند نیروهای شان میسازیای در واقع کمبودهایی است که برطرفمالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه

 بدل سازد. حامالن قوای صنفی و طبقاتیکارگری را به 
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 مؤخرۀ

های ها و تحلیلدگرگونی در کانون توجهِ پژوهشدرستی نوشته است، گرچه نوعی به طور که کاوه احسانیهمان

و دورۀ انقالب حادث شد و اکثر  0103منتشرشده دربارۀ صنعت نفت در ایران طی سالیان منتهی به انقالب 

-وجه به نقشها در این زمینه بر نقش سیاسی نیروی کار صنعت نفت در برهۀ انقالب متمرکز شدند، اما تپژوهش

تدریج زایل شد و جای خود را در عوض آفرینی سیاسی و اجتماعی نیروی کار صنعت نفت در دورۀ پس انقالب به

پژوهشی دربارۀ هیچ مطلقاً اصطالح بخش نفت داد چندان که های صرفاً اقتصادی و کارکردی دربارۀ بهبه پژوهش

-و به امروز ختم می شروع 0115از اوایل دهۀ  ای کههدر دور عاملیت سیاسی و اقتصادی نیروی کار صنعت نفت

 85به عمل نیامده است. شود

گران و رغم فقدان هر گونه پژوهش، دو عقیدۀ متعارف که متقابالً نافی یکدیگر نیز هستند در افواه تحلیلبهاما،     

-ول است: اعتصابمتداکوشندگان سیاسی دربارۀ قوت و ضعف عاملیت سیاسی و اجتماعی نیروی کار صنعت نفت 

 عاملیتِ وسیعی برخوردار گرایان، نیروی کار صنعت نفت از ظرفیت. بر طبق عقیدۀ اعتصابگراییو انفعال گرایی

با هستۀ اصلی جنبش  شاند باید علت را در ناهمسویی سیاسیکبینیم از چنین ظرفیتی استفاده نمیاگر می اما 86است

های نیروی کار در مثل سایر بخش نیروی کار صنعت نفت گرایان نیزدۀ انفعال. بر طبق عقیکردوجو اعتراضی جست

بهره است و در حکم بخشی از طبقۀ آفرینی سیاسی و اجتماعی در تحوالت جامعه بیکلی از توان نقشبه اقتصاد ایران

  87ای برای خود بدل نشده است.وجه به طبقههیچکارگر ایرانی اصوالً به

همه، افزایند. بااینبینی دارند و هر یک به نحوی از انحا بر دانش ما میعقیدۀ متعارف البته حظی از واقعاین هر دو     

رو روایتی که در این مقاله به دست دادم از تمامی غافل است و دیگری از نقش عاملیت. ازاینیکی از نقش ساختار به

گرایان. نشان دادم ز دیگر سو با عقیدۀ متعارف انفعالگرایان در ستیز است و اسویی با عقیدۀ متعارف اعتصاب

سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ سازی و ارزانگرایان هم از نحوۀ تأثیرگذاری پروژۀ اقتصادی موقتیاعتصاب

از هم  ستیزی میان نیروی کار در سالیان پس از انقالب، و، هم از تأثیرگذاری پروژۀ تشکلکنندتمامی غفلت میبه

گیری بخش متشکل نیروی کار همین سه عامل است که از شکل. میان نیروی کار های غیرطبقاتیتأثیرگذاری شکاف

آفرینی سیاسی و اجتماعی نیروی کار در صنعت نفت عمالً ممانعت به نقش ت نفت جلوگیری کرده است و ازدر صنع
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تمامی بر عاملیت بالفعل نیروی کار نامتشکل صنعت گرایان نیز بهچنین نشان دادم که انفعالعمل آورده است. هم

نیروی  دست البته ساختارها اند.آفرینی نزد نیروی کار صنعت نفت چشم فرو بستههای عظیم نقشنفت و پتانسیل

 ند.شان سازعیار تبدیلای تمامابژه اند بهاند اما نتوانستهدر ایفای نقش در مقام سوژۀ تغییر بسته کار صنعت نفت را

های فراوانی برای بهره است اما کماکان پتانسیلگرچه نیروی کار صنعت نفت از هر گونه بخش متشکل اصوالً بی

 های صنفی و سیاسی دارد. آفرینینقش
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