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کمیته عمل 19 مهر 1401

تمرکز سرکوب را از روی نیروهای پروژه ای نفت برداریم
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زمان مطالعه: 4 دقیقه
اعتصاب سیاسی کارگران پروژه ای پتروشیمی و پاالیشگاه: از عسلویه به آبادان

به صدا درآمدن ناقوس «مرگ بر دیکتاتور» از حنجرۀ کارگران پروژه ای  عسلویه به مثابۀ فراخوانی به سایر
کارگران پیشرو بود برای پیوستن به اعتصابات سیاسی. تا پیش از این یکی از مهم ترین موانِع پاگیرِی اعتصابات

سیاسی، مربوط به بحران اعتبار فراخوان دهندگانش بود؛ بیانیه های ناشناس، طوفان های توئیتری یا سخنرانی برخی
شخصیت های اپوزیسیون که موجودیت سیاسی شان صرفًا وابسته به رانت رسانه های بزرگ است، نمی توانست چنین

شکاف اعتباری را برای روشن کردن جرقۀ اعتصابات سیاسی جبران کند. درحالیکه دیروز کارگران پروژه ای
عسلویه -به اعتبار مبارزه  و خطر پذیری شان در میدان عمل- گام مهمی در جهِت پر کردن حداقل بخشی از این خأل

برداشتند.
اگر کارگراِن بی ثبات کار پروژه ای در عسلویۀ امنیتی می توانند «مرگ بر دیکتاتور» بگویند و جاده ببندند، چنین

اقدامی در محیط های شهری پرجمعیت، دشوارِی به مراتب کمتری دارد. سدبندی خیابان های استراتژیک شهری[1]
در ساعات اولیۀ صبح (به جای عصر یا شب)، یعنی در زمان تردد کارگران و کارمندان به محل کارشان، کمک
زیادی به تحمیل تدریجی یک اعتصاب از بیرون می کند. به عالوه با این اختالل در تردد، هزینۀ امنیتی همراهی

اتوبوس رانان و راهبران مترو[2] و سایر کارگران و کارمنداِن همدل با اعتراضات سیاسی کمتر می شود: توجیهاتی
مثل «خیابان ها بسته بود» و «خطوط اتوبوس رانی یا مترو مشکل داشت» پوششی می شود برای همراهی کارگران و

کمک به شروع اعتصاب به شیوۀ تأخیر و کم کاری و تعطیلی.
اعتصاب سیاسی کارگران پروژه ای عسلویه، در دومین روزش به پاالیشگاه آبادان رسید. این نوع اعتصاباِت

سیاسی، حتی علیرغِم موقت یا یک روزه بودن[3] اگر با همین سبک و محدودیت هم در میان سایر کارگران
پروژه ای الگو شوند، امکاِن هل دادن جنبش کارگری به سمت اعتصابات فراگیرتِر سیاسی را دارند. دقیقًا همین

چشم انداز بود که چنان وحشت رژیم را برانگیخت که دیروز به فاصلۀ اندکی، شماری از کارگران پروژه ای را در
معرض بگیر و ببند و سرکوب قرار داد. انفعال یا سکوِت جنبش مردمی در مقابل این سرکوب، پیام خوبی را به

سایر کارگران کشور مخابره نمی کند. در عوض اگر کارگران به چشم خود موج عظیم همبستگی با اعتصابشان را
ببینند، این پیام به تمام کارگران کشور منتقل می شود که پیوستن شان با سالِح اعتصاب سیاسی، آنان را در حلقۀ امِن
حمایت عمومی قرار خواهد داد، هزینۀ سرکوب را برای حکومت باال می َبرد و حتی به دیده  شدن تمام مطالباتی که
برایش مبارزه می کنند هم کمک خواهد کرد. البته بدیهی است که حمایت را نباید با تمرکِز صرف بر اخبار سرکوب
و بازداشت، بلکه باید از طریق همبستگی عملی در بطن اعتراضات صورت داد. چه آنکه بسیاری از کارگران این
روزها مدام به بیرون از محیط کار -و اکنون این نمونۀ اعتصاب سیاسی کارگران پروژه ای- نگاه می کنند؛ میزان

پیشروی و عقب روی اش را با دقت می سنجند و فقط در جایی که احساس کنند توازن قوا به نفع جنبش اعتراضی است
و میزان همبستگی و دفاع عملی از کارگران بسیار باالست، با سالِح اعتصاب شان به خیزش می پیوندند. به عالوه این

نوع همبستگی های عملی، شدیدًا اثرات روانی سرکوب را در اعتصاب می شکند.
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 فارغ از این کلیات ببینیم به چه اشکالی می توان این همبستگی را اجرا کرد؟

درحالیکه اعتراضات خیابانی در سه هفتۀ گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته، بخش دانشجویی تقریبًا جزو معدود
مواردی بوده که از همان روزهای ابتدایی تا این لحظه اعتصاباتش را ممتد و توفنده جلو برده. دانشگاه های درگیِر
اعتصاب به ویژه به دلیل حضور دانشجویان پیشرو و آگاه، می توانند جزو اولین تریبون هایی باشند که با سر دادن

شعارهای همبستگی کارگری در تجمعات شان، موفق به همدلی و جلب حمایت مردم با اعتصاباِت پروژه ای ها شوند.
نیروهای شاغل در واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط هم می توانند در جلب این همبستگی نقش بزرگی ایفا کنند.
قبل تر اجازه دهید که بگوییم که آنچه اعتصاب عمومی را منحصربه فرد می کند، نه تعداد و کّمیت اعتصابات، بلکه
اثرات توقف کار در بخش های استراتژیک اقتصادی کشور است؛ بخش هایی که قلب حکومت را با کمترین هزینه

دچار ایست می کنند و از کار می اندازند (صنایع فوالدی، نفت و گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه، نیروگاه، سیمان، حمل و
نقل درون شهری و سیستم نقل و انتقال کاالهای برون شهری، کارکنان خدمات شهری و غیره). وگرنه، وقوع

اعتصاب در شرکت های کوچک خصوصی ضربۀ اقتصادی مستقیمی به حکومت وارد نمی کند و به خاطر همین
تبعات محدودش هم معموًال در آخرین مراحل به اعتصابات عمومی می پیوندند (یا شاید هم هرگز نپیوندند. در هر حال

نقش محوری در پیروزی یا شکست یک اعتصاب عمومی سیاسی ایفا نمی کنند). اما…

همین کارگراِن شرکت های کوچک و متوسط خصوصی هم به لحاظ روانی می توانند نقش حمایتی بزرگی را در قبال
اعتصاباِت واحدهای استراتژیک ایفا کنند. نمایش پیام همبستگی از درون این شرکت ها، حکم تزریق روحیه و شکستن جو

ارعاب را برای مناطق اقتصادی بزرگی دارد که سطح سرکوب در آن ها بسیار بسیار باالست؛ مثل شرایطی که بر اعتصاب
کنونی کارگران پروژه ای نفت و گاز غالب است.

این شکل از همبستگی نمادین، با کمترین هزینۀ امنیتی (بدون نمایش چهره و حتی بدون اشاره به نام دقیق شرکت)،
می تواند در ساعات استراحت کاری (ناهار)، با مشارکت همکاران معتمد، در داخل دفتر کار، کارگاه یا حتی در

حیاط شرکت و با ضبط پیام ویدیویی یا برداشتِن بنر یا پالکارد انجام پذیرد. این دیگر حتی همبستگی با اعتراضات
خیابانی هم نیست که مخاطره خاصی به همراه داشته باشد؛ بلکه یک همبستگی صرِف درون جنبش کارگری

محسوب می شود.
در نهایت چنانکه بارها تأکید کردیم، متوجه کردن برخی از شعارهای معترضان خیابانی به سمت کارگران (و در این

مورد حمایت مشخص از کارگران اعتصابی پروژه ای) به حفظ و ارتقای روحیۀ آن ها و تداوم و گسترش این سبک
از اعتصابات سیاسی کمک شایانی خواهد کرد.
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