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يورش جديد کارفرمايان پتروشيمی به دستمزدھای ناچيز کارگران

کارگران مجتمع پتروشيمی"اميرکبير" منطقه ماھشھر بار ديگر ،از روز سه شنبه  ٩١/٩/٢١اعتصاب خود
را آغاز کردند .با کنار رفتن شرکت پيمانکاری قبلی )فريمکو( ،پيمانکار جديد برای نمايش قدرت و کوبيدن
ميخ خود در برابر کارگران ،به اقدامات ضد کارگری جديدی روی آورد .کارگران که ھنوزتسويه حساب
ھايشان با "فريمکو" صورت نگرفته بود و در حال دوندگی و پيگيری برای دريافت طلب ھای عقب افتادۀ
خود از پيمانکار قبلی بودند ،با تيغ زنی ديگری از سوی پيمانکار جديد رودررو گشتند.
طبق روال عادی شرکت ،ھر ساله به ھنگام انعقاد قرارداد جديد ،افزايش حقوق نسبت به قبل صورت می
گيرد .اما اين بار پيمانکار با تعيين پرداخت  ۴٠تا  ۵٠ھزار تومان به دلخواه خود به ھر کس ،به صورت
متفاوت قرارداد تنظيم کرد و به کارگران برای امضا ابالغ نمود .کارفرما با حيله گری بيشرمانه ای اين
اضافه حقوق را »پاداش بھره وری« نام نھاد و نه افزايش مزد ثابت )بدون مزايا يا دريافتی( ،تا ھر زمان
که الزم ديد به بھانه ھايی ھمچون "بھره وری شرکت باال نبوده " از پرداخت آن امتناع کند .از سوی ديگر
با عدم پرداخت يکسان به کارگران ،می کوشد به رقابت و تفرقه بين آنان دامن بزند .کارگران که در تجارب
گذشته خود با اين سياست ھای کارفرمايان به خوبی آشنا بودند ،تنھا راه مقابله را دست کشيدن از کار و
اعتصاب ديدند .آنھا با اعالم اينکه اين طرح را قبول ندارند و اينکه اضافه حقوق حداقل بايد باالی ١٠٠
ھزار تومان باشد ،از روز چھارشنبه جلو در ورودی شرکت تجمع کردند .کارفرما با دادن متن قراردادھا به
حراست ورودی شرکت ،شرط ورود کارگران به شرکت را امضای قرارداد تعيين کرده است .کارگران از روز
پنجشنبه عمال به خانه ھای خود رفتند و جلو شرکت نماندند .قرار است روز شنبه فرماندار ماھشھر به
مجتمع بيايد و برای آرام کردن اوضاع عنوان کرده که حق با کارگران است!
پيمانکاران زالو صفت که دست در دست مديريت و باندھای بسيجی حاکم بر مجتمع تاکنون از چپاول دسترنج
کارگران و استثمار بی حد و حصر فروگذار نکرده اند حتی به دزدی از سھميۀ غذای کارکنان و نيم شبی
شبکاران برای کم کردن از ھزينۀ خوراک کارگران نيز روی آورده اند مثال باقی ماندۀ غذای روز قبل را با
سرھم بندی کردن برای روز بعد يا شام ھمان روز به خورد کارگران می دھند ،خورش قيمۀ روز قبل با

اضافه کردن تکه ھای بادمجان می شود خورش بادمجان ناھار فردای کارگران .اين کيفيت افتضاح غذا،
بسياری از کارکنان را از گرفتن غذای شرکت منصرف می کند .يکی ديگر از شگردھای پيمانکاران ،گرفتن
حق بيمه و کسر حقوق سنگين از کارگران و وارد کردن حق بيمه و کسری ھای غير واقعی در ليست اصلی
بود که با افشای اين مسئله ،نمايندگان کارگران با دوندگی ھای بسيار و شکايات خود پيگير بررسی آن
شدند .اين امر که در ليست حقوقی کارگران حق بيمه و ديگر کسورات به ميزان پايينی منظور شود در
ميزان دريافتی بازنشستگی تأثير منفی خواھد داشت و مستمری اندک بازنشستگی را باز ھم تقليل خواھد
داد .اين ترفندھا در حالی است که در ازای شيفت ھای  ١٢ساعته و شدت کار و ايجاد درآمدھای ميلياردی،
باالترين دريافتی کارکنان اين شرکت ،حتی در مورد مھندسين با تحصيالت باال ،به بيش از  ١ميليون و ۶٠٠
تومان در ماه نمی رسد در حالی که طبق اظھارات مقامات رسمی و حتی برخی از سرمايه داران اتاق
بازرگانی و صنايع و معادن ،متوسط خط فقر در ايران حدود  ٢ميليون تومان در ماه است.
اين پيمانکاران که با ظاھر شرکت ھای تأمين نيروی انسانی برای شرکت وارد کار می شوند ،در واقعيت
شرکت ھايی تام الختيار برای بستن قراد داد ھستند و به ھمين دليل به شکلی لجام گسيخته به دستمزد ،مزايا
و امکانات حداقلی و ناچيز کارگران يورش برده و به استثمار وحشيانۀ آنان می پردازند .اعتصابات پی در
پی و مداوم کارگران صنعت پتروشيمی در تمامی نقاط ايران ناشی از ھمين وضعيت و تضاد فاحش بين کسب
درآمدھای باالی صنعت فوق از طريق استثمار شديد کارگران و چالندن ھر چه بيشتر مزدھای آنان و در
نتيجه کاھش دائمی سطح زندگی کارگران در مقابل فشار باالی ھزينه ھای سرسام آور زندگی نابسامان آنان
می باشد.
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مجتمع پتروشيمی "اميرکبير" ھمچنان در اعتصاب
روز شنبه  ۴٠٠ ،٩١/٩/٢۵کارگر اعتصابی مجتمع پتروشيمی"اميرکبير" در ساعت  ٨صبح جلو
فرمانداری تجمع کردند ،اما ھمان طور که انتظار می رفت ،مقامات با دادن جواب سرباال سعی در دست به
سر کردن آنان داشتند .کارگران که از فرمانداری نتيجه ای نگرفته بودند ،کوتاه نيامدند و ھمچنان در
کارگران بخش ھايی مانند گروه ماشينری و مکانيک که
اعتصاب به سر می برند .در روزھای اعتصاب،
ِ
توربين و مبدل ھای باز شده را رھا کرده بودند )دستگاه ھائی که بايد سريعا بسته می شد( ،و ديگر
کارگرانی که کار زيادی روی دستشان مانده بود و بايد به پايان می رسيد ،به ھمراه ديگر ھمکاران خود

دست از کار کشيده بودند .بدين سان اھميت وجودشان برای مسئوالن شرکت بيشتر از ھر زمان آشکار می
شد .ترفند مديريت برای مقابله با اعتصاب و نخوابيدن کارھای ضروری ،آوردن نيروی انسانی از
پتروشيمی بندر امام )ايران – ژاپن( بود .حدود  ١٠تا  ١٢کارگر را )که آنھا ھم پيمانی بودند( آوردند .اما
آنھا ھنگامی که فھميدند اعتصاب در جريان است و به عنوان اعتصاب شکن از آنھا استفاده خواھد شد
عليرغم حقوق خوب و حق مأموريتی که اين کار نصيب شان می کرد ،از کار سر باز زده از شرکت خارج
گرديدند و با کارگران اعتصابی ھمکاری نمودند .مديريت بار ديگر اقدام به آوردن  ١٣تا  ١۴کارگر از
پتروشيمی کرمانشاه کرد .با دادن جای خواب و استراحت در نمازخانۀ شرکت به اين کارگران ،عمال مانع
بيرون رفتن شان از شرکت می شوند )به بيان ديگر آنھا را زندانی کرده اند( .کارگران اعتصابی نيز با اطالع
از اين موضوع قرار است که فردا جلو در ورودی حاضر شده به حراست ورودی اخطار و با آن اتمام حجت
کنند تا به اين کارگران که عمال زندانی ھستند امکان خروج از شرکت داده شود.
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