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 پتروشيمی اراک پس از خصوصی سازی
  

    و ششم آذرماه هشتادتشه بيست                                                              ک ارایمي از کارکنان پتروشیجمع
 

      

محصوالت اين شرکت . پتروشيمی اراک بخشی از صنايع نفت است ، خوراک اين شرکت از پااليشگاه تامين ميشود 

جهت " چ مشکلی فعاللذا هي. انحصاری ست ورقيب های جدی در کشورهای صنعتی و توسعه يافته ندارد " تقريبا

توليد وبازار مصرف نداشته ، پس با مسائل ومشکالت ديگر صنايع هم چون نساجی ، خودرو سازی ، قند وشکر، 

و مديريت . با اين همه ، پس از خصوصی شدن شرايط برای حقوق بگيران بدتر شده است. مواجه نيست....پوشاک 

گرفته است ، چون استراتژی مديرعامل قمصری تنها تحقق جديد مرحله به مرحله معيشت کارگران را زير ضرب 

eps )و افزايش مستمر آن است ) مقدار سود ساليانه هر سهم.  

از آن زمان که آقای نعمت زاده مديريت صنايع پتروشيمی اعالم کرد که کارکنان شرکت همراه با شرکت واگذار شده 

  !آش با جاش : اند و با ادبيات خاص خود فرمود

ن شرکت از اين توهين بر آشفتند، تجمع کردند،اعتراض نمودند اما به جهت اينکه نيروو ظرفيت آنها برای کارکنا

  .توقف چرخ خصوصی سازی کافی نبود ،شرکت خصوصی شد

اين منازعه درسهايی هم برای آموختن داشت ، اول اينکه حاميان سرمايه و مديريت هشيار شدند که کارگران همواره 

وکارگران هم دريافتند که تنها با همبستگی ،اتحاد وانسجام می توانند از . شده وگوش به فرمان نيستندتوده ای مسخ 

  .حقوق خود در مقابل سود ورزی بی پايان سرمايه ومديران گوش به فرمان آن دفاع کنند 

 خصوصی شده ، ما مديران وحشتزده از اعتراض رو به تزايد کارگران ، در تجمعات وعده ها دادند ، که در شرکت

از موانع قانونی و دست وپا گير خالص شده ولذا بهتر ميتوانيم به وضعيت رفاهی وحقوقی پرسنل رسيدگی کنيم 

  ....داستان های خوش.........والی

حال که مدت مديدی از آن زمانها ميگذرد وآبها از آسياب افتاده،آن وعده ها دروغ وفريب نبود ، آری ، تعجب نکنيد 

يک سويه ، آن وعده ها تنها برای خودشان وکارگزاران شان بود ، تا ازآنها به ... اما . ا به حقيقت پيوست روياه

کارگران تا در يک صبح دل انگيز چشم باز کردند اسب تراوای . عنوان چماقی بر عليه کليت کارگران استفاده کنند 

  !.ا تيول خودرا،زنده ومرده فتح کردندآری آنه. قمصری وشرکاء را در جلو امور اداری شرکت ديدند 

مديريت برای مسئولين خودرو های اختصاصی خريد وهزينه تعمير و نگهداری آنها را هم داد، برای خودروهای 

هزينه ساخت آن از هزينه خريد و نگهداری ماشينها شخصی آنها پارکينگ اختصاصی آنچنانی ساخت که يحتمل 

  .تا مباد که گزند باد وباران وآفتاب رنگ از رخسار ماشين ها بزدايد. بيشتر شده است

منازل سازمانی را در سطح شهر به نور چشمی هابا شرايط مناسب وخود ساخته واگذار کرد،کارانه های نجومی که 

 ديگر است می دهد، سفرهای خارجی مرتب برای آنها تحت عناوين شرکت تا پنجاه برابر حتی يک مهندس"گاها

  ......درسمينار و بازار يابی برگزار ميکند
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اين مديران دچار توهم هم ميشوند ،درکال سهای مديريت شرکت می کنند وگيج سر شده خود را در آيينه با جناب بيل 

 ميدانند غافل از اينکه اين سود به علت چند رانت است سود آوری شرکت را نتيجه درايت خود.گيتس قياس می کنند

اول خوراک ارزان ،دوم بازار انحصاری وغير رقابتی ،سوم سوخت ارزان وآخر آب مفت که همه از منابع مردم به .

  .حساب سرمايه شارژ ميشود

انونی سهامداران که قبضه کرده و به حقوق ق" مديريت جديد دو شرکت پيمانکاری پتروصنعت و پتروکاران را عمال

اين حق همان انتخاب اعضای هيئت مديره است که، وقتی کارگران . اغلب پرسنل شرکت می باشند تجاوزمی کند 

خواستند نفر مورد نظر خود را انتخاب کنند شخص مزبور ازطرف مديريت تهديد شده واز او خواستند که انصراف 

  .ف نا محرمان را در خلوت راهی نيست به قول معرو. دهد و او هم به ناچار تمکين کرد

در زمان دولتی بودن شرکت مدير . جناب مير عامل رييس خدماتی آورده تا بساط کباب خوری آنها را رونقی دهد

عامل وقت در همان رستوران اصلی با کارگران غذا ميخورد ، به تظاهر يا خالصانه در صف می ايستاد و احساس 

ولی خود بينی وتفرعن مديران خصوصی به جزيی ترين حوزه ها سرايت . د می کردهمدلی هر چند کاذب را ايجا

آنها در رستورانی مجزا وسفارشی پذيرايی می شوند و بی کيفيت ترين غذا را که مانند غذای زندانيان . کرده است

  .است برای کارگران شيفت وروز کار تدارک می بينند

واده کارگرن از آن جهت اعزام های پزشکی استفاده می کردند تبديل به آنها حتی صبحانه سرويس تهران را،که خان

! گمان برده نشود که صبحانه قبل چی بود ؟. يک سانديس وبيسکويت خشک وخالی آن هم ساعت شش صبح کردند 

  .نان وپنير ، پاکتی شير وليوانی چای 

از سه هزار . ه باشند به سادگی امکان پذير است  باال برود و مديران هم ريخت وپاش ها را داشتepsبله اگر بخواهيم 

  .نفر اندکی کم کنيد ، می توانيد به اندکی بسيار ببخشاييد

آنها که در انفجار مخازن تمام سوز شده ، ودرناک و بی صدا زير . اما کارگران شرکت مرغ عروسی وعزا هستند

 های از دست رفته تا روز مرگ ماتم زده خروارها خاک مدفون می شوند وباز ماندگان خود را در حسرت آرزو

ميکنند، آنها که در ميان اکسترودرها له ومعيوب ميشوند، آنها که در آلوده ترين محيط کاری جان می کنند وبه انواع 

  بيماريهای ال عالج مبتال می شوند ، آری آنها از اين سودهای افزون شده چه سهمی دارند ؟

 سود آوری مقبول مديران باشد هزينه معيشتی که آن هم با خصوصی شدن در تهديد اين بردگان مزدی تنها زمانی که

فاجعه وقتی ست که سود کم شود ، اولين قربانيان کارگران هستند که حقوقشان گروگان گرفته . است دريافت می کنند 

  ..می شود ، تجربه ای را بد نيست که بدانيد 

 شرکت ميگذرد ، اين طرح موفقيت آميز نبوده ،حداقل به اين دليل که حدود پنج ماه است که از اجرای طرح توسعه

طبق برنامه می بايست کار در چهل وپنج روز انجام ميشد وپس از آن شرکت به توليد اسمی قبل به عالوه بيست 

وسعه را ولی تا به حال پنج ماه گذشته و هنوز شرکت تازه لنگ لنگان همان توليد قبل از ت. درصد اضافه می رسيد 

در اين شرايط آقای قمصری به .می دهد ،يعنی سه ماه نيم شرکت خارج از بر نامه ورويهمرفته پنج ماه توليد نداشته 

جای اينکه از دوجين کاريکاتورهای بيل گيتسی خودش جواب بخواهد ، بدون منطق اضافه کار کارگران را که شب 

مگر قبل و بعد از اجرای اين پروژه ،کارگری : اين ارباب پرسيد بايد از . وروز تالش کردند به گروگان گرفته است
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در گوشه ای از تفکر شما جايی نظر " در جايی طرف مشورت شما قرار گرفته بود که از آنها تاوان ميگيری ؟ اصال

د در شرکتی که حتی لباس کار سه هزار کارگر را حميدی انتخاب می کن. خواستن از کارگر معنی ومفهومی دارد 

  ،نظر افراد جايگاهی دارد؟

  آيا شما پول پيمانکاران داخلی و خارجی را وعده راه اندازی موفق شرکت کرديد؟

  .با اين قراين وتفاسير شما کارگران را بردگان مزدی خود دانسته وحق خود می دانيد که به حقوق آنها تجاوز کنيد

ا پس از خصوصی شدن ،بديهی ست که مديران خود اين نوشته خالصه ای بود جهت پرتو افکنی بر وضعيت شرکته

را در همه عرصه ها ی تجاوز به حقوق کارگران ، دخالت ندادن آنها در هيچ زمينه ای مبسوط اليد می دانند وتا 

  .کارگران نتوانند در تشکلی سازمان يافته وسراسری در مقا بل سرمايه گرد هم آيند ،در بر همين پاشنه خواهد چرخيد 
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