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  لبخش او - آن ی هانهي  و زم۵٧ر سال اعتصاب آارگران نفت د
 

ماه هشتاد و شش اسفند م هدزيا                                                            مزرعه آار محمد
  

  
 مقدمه

ن برجسته و ڀرشور و شوق اعتصاب نفتگران در ي، از فعالیرج جعفريزم اي که با دوست و همکار عزيیدر گفتگو

 اعتصاب و یها نهي در رابطه با زمیديشگاه نفت آبادان داشتم، به نکات جدي کارگران در ڀاالی و شوراها۵٧انقالب 

 بر یشگاه آبادان متکيمجموعه حرکت کل کارگران و کارمندان ڀاال. ميديتر رس یمي کارگران قدیتهايران فعالدو

بعد از سرکوب جنبش کارگران . م سابق شاه بوده استياه اختناق رژيمبارزات، اعتراضات و اعتصابات دوران س

دان ي در محل آموزشگاه کارآموزان و م شاهی نظامیروهاي که در مصاف با نی، جنبش١٣٣٠نفت آبادان در دهه 

 ٢٠ش از ي بی اعتمادی و ترس و بیکتاتوري دی به عقب رانده شد، فضاین شکلين تري به خونیفوتبال گراند شاهڀور

 حق تشکل ، کارگران ازین دوره طوالنيدر تمام ا. ه افکنده بودي کارگران سایسال در صنعت نفت و محالت مسکون

، ید، کازروني امی مانند علیژه افراديمدافعان و رهبران کارگران نفت آن دوره، بو. دند محروم بویآزاد کارگر

 به یابي کارگران در راه دستیت و منوچهر معلم بودند که به سازماندهي، تربی، نجفی، خلف، کاوه، باقریا قمشه

ن ين و شاخص ترين، محبوبتريترد، آگاهي امی علین رهبران کارگريان اياز م. گذاشتنديه ميمطالباتشان از جان ما

ن رهبر جسور يا. آمديران به حساب ميز جنوب ايان کل کارگران شرکت نفت در آبادان و مناطق نفت خيچهره در م

 و ی و اجتماعی بود، به کار علنیا دهيان کارگران برخاسته بود و ضمن آن که سخنران مسلط و ورزي از میکارگر

  .ق و راسخ داشتي اعتقاد عمی ڀهلویکتاتوري نفت و دولت دمبارزه رودر رو با مقامات صنعت

 کل کارگران ڀاالشگاه و بخش یه مرکزيگر رهبران آن دوره از مبارزات نفتگران، اتحاديد به همراه دي امیعل

ته ي کارگران نفت اوتوریها هيارانش در راس اتحاديد و ي امی که علیتا زمان. خدمات شرکت نفت را بوجود آوردند

مه يش دستمزدها، بي اعتراضات کارگران نفت را در دست داشتند، مطالبات کارگران مانند افزایتند و عمال رهبرداش

 اعتصابات یق سازماندهي را از طری ساالنه و حق داشتن امکانات رفاهیک ماه مرخصي، ی، حق بازنشستگیدرمان

 ٢٨ یبعد از کودتا. آوردنديبا قدرت تمام در م یم ڀهلوي مقامات انگل و مفتخور شرکت نفت و رژیکارگران از گلو

د و همکارا ي امی آزاد و مستقل کارگران نفت اقدام نمود و علیم سابق به سرکوب رهبران و تشکلهاي، رژ١٣٣٢مرداد

  .ها روانه کرد دگاهير و به تبعينش را دستگ

 یکاهايران، سنديات شرکت نفت ان نفت، دولت وقت و مقامارگراک و آزاد ی واقعیاب تشکلهاي در غ١٣٣٠در دهه 

اصوال هرگونه تشکل .  کنترل و مهار جنبش نفتگران برپا آردندیار در آبادان براي را توسط شاڀور بختیزرد و قالب

 ساواک ممنوع اعالم شده و به شدت مورد هجوم و سرکوب یتي امنیرويو تجمع مستقل و آزاد کارگران نفت، توسط ن

 یروهاي دوره سرکوب و ترس و خفقان، نیعني، ١٣٣٢ مرداد ٢٨ یک دهه بعد از کودتايبا يتقر. گرفتنديقرار م
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 وارد جنبش کارگران نفت آبادان به عنوان یا شگاه نفت آبادان شدند و خون تازهيکال و جوان وارد ڀااليراد

  .ن بخش طبقه کارگر ايران نمودندين و قدرتمندترين، مبارزتريشروتريڀ

  
  اعتصاب آارگران نفتهای ها و جوانه زمينه

 به نسل جوانتر منتقل یله رهبران بعديبه وس١٣٣٠ مبارزات و اعتصابات آارگران در دهه یتجارب و درسها

 یعنين دوره، ين رهبر اين و ڀرشورتريتر شاخص. دين انتقال تجارب ناميتوان دوره بارز اي را م٤٠دهه . ديگرديم

ز و دلسوز نفتگران، ي ڀاالشگاه نفت آبادان، همکار عزیساختمان مرداد، کارگر قسمت ٢٨ یدوره بعد از کودتا

ر و مهربان او ي ناڀذیون و چهره خستگي در گوش اعتصابین رهبر کارگري ایڀژواک صدا. زاده بود باباخان محقق

ات يزاده خصوص باباخان محقق.  کماکان نقش بسته است١٣۵٧کماکان در ذهن رهبران نسل اعتصابات نفت در 

او از اعماق درد و رنج کارگران نفت و طبقه کارگر در .  را همواره داشتی کارگریک رهبر واقعيبفرد منحصر 

 یو. ران نبودي شرکت نفت ایم در مقابل مقامات زورگويده شدن و تسليران آگاه بود و هرگز اهل سازش و خريا

. ده بودي سوزناک را به تن خود مالد در مناطق سرد وي دفاع از حق کارگر نفت، صابون فشار و درد و تبعیبرا

ان توسط يد جاسمي و مجیگر رهبران ڀاالشگاه نفت آبادان مانند هوشنگ رمزيزاده سالها همراه با د باباخان محقق

ال خامشان يم شاه و ساواآش با خيرژ.  به سرخس خراسان، تبعيد شدندیعنيران، ين نقاط ايساواک به سردتر

  .اورندي مبارازات کارگران نفت آبادان را به زانو در بخواستند رهبران و مدافعانيم

 را در آموزشگاه ی و فنی، تخصصی از کارگران جوان و تازه کار که دوره آموزشی گروه١٣۴٠ل دهه يدر اوا

 کرده بودند به یط" وم فوتبال کارگران آبادانياستاد "یروبرو" ريبهمنش" نفت واقع در یکارآموزان شرکت مل

شد؛ لذا ي شماره اول خوانده م٣ نفتگران بصورت يیشماره کارت شناسا. شگاه نفت درآمدندي ڀاالیاستخدام رسم

 یجاد تشکلهاين کارگران جوان که در اين ايتر شاخص.  معروف بودند١٩٩ن به شماره يکارگران جوان آن دوره مع

جاد کردند و يکارگران نفت ا در جهت ادامه مبارزات و اعتراضات متشکل یا  تازهی نقش داشتند و فضایکارگر

زاده را در جدال با مقامات وقت  د و باباخان محققي امی، علیوسف افتخاري رهبران سابق مانند یتجارب گرانبها

کردند، از جمله يتر تالش م ی مرفه و انسانیک زندگي یبردند و به دنبال حقوق کارگران برايشرکت نفت بکار م

 ی واقعیکاين کارگران جوان خواهان سنديا.  سعدونیعقوب بني و یز جعفريو، ڀریهوشنگ رمز: عبارت بودند از

ت نفتگران يه کارکنان نفت در آبادان را از مقامات شرکت نفت با اتکا به حمايدن به مطالبات بحق کليو راه رس. بودند

 ین بخشهايتر، کارگران در مهم١٣۵١شگاه نفت در ي قبل از اعتصاب ڀاالیا ک دورهيدر . کردندي میريگيڀ

 ی کارگران کارگاه مرکزیکايـ سند١:  شدند که عبارت بودند ازی کارگریکاي سند٤ل يڀااليشگاه آبادان موفق به تشک

 ی ترانسڀورت و حمل و نقل اتوبوسرانیکايـ سند٣ه نفت خام، ي ڀروسس و تصفیکايـ سند٢شگاه، يرات ڀااليو تعم

  ).اليماتر( کارگران اداره کاال یکايـ سند٤کارگران و 

 کارمندان جوان و جسور و ڀر یستيالي سوسیب آن با آگاهيو ترک" اداره کاال"تر  یمي مبارزات کارکنان قدیتجارب غن

م و ين اعتصاب عظين شد که حرکت آغازي، باعث ایاسي سیت، به لحاظ درجه آگاهين واحد با اهميد اي نسل جدیانرژ

 ی نه تنها دولت شاه و مقامات شرکت نفت از جمله هوشنگ انصار١٣۵٧ مهر ٢٢شگاه نفت آبادان در يبا شکوه ڀاال
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ره کننده و ين کل حرکت خيبنابرا!  وا داشتیرت و شگفتيرا به خشم آورد، بلکه خود کارگران و کارمندان را به ح

در )" اليماتر(اداره کاال " شروع اعتصاب نفت، بر دوش کارمندان جوان، با اراده و مصمم یعنيرقابل انتظار، يغ

 موجود در یکاين سنديترين و قوين، منضبطتري، مهمتر۵٠ل دهه ياما در دوره اوا.  قرار داده شد١٣۵٧انقالب 

را يز. به خود اختصاص داده بود" راتيو تعم) ورک شاڀ (یکارگاه مرکز" کارگران نفت یکايشگاه را سنديڀاال

 دورانها، از دوره یاعتصابات نفتگران در تمامهمواره مرکز و قلب مبارزات و )" ورک شاڀ (یکارگاه مرکز"

 دوره باباخان یعني ١٣۵١شگاه نفت آباداني تا اعتصاب بزرگ ڀاال١٣٠٨ از یعنيد ي امی و علیوسف افتخاري

  .زاده را از آن خود کرده بود محقق

 یمع ساختمانک مجتيشگاه نفت آبادان، در ي ڀاالیکاهاي و انتخابات کل سندیگاه و محل جلسات مجمع عموميجا

 منطقه فرح آباد آبادان قرار ٧ستگاه ير جنب بازار اي در کنار رودخانه بهمنشی کارگری در منطقه مسکونیکارگر

 ١٣۵١افته و آگاهانه و با نقشه، قادر شدند که در سال يک حرکت سازمانين مقطع خاص آارگران در يدر ا. داشت

ن اعتصاب توسط رهبران منتخب کارگران در يا.  بزنند١٣٣٢  مرداد٢٨ ین اعتصاب بعد از کودتايدست به مهمتر

ـ ١:  از چونی به مطالباتیابيه کارگران شرکت نفت جهت دستي شد و با فراخوان به کلی نفت سازماندهیکاهايسند

ت و حفظ قرارداد يـ تثب٢ ڀنجشنبه و جمعه، یلي روز تعط٢ یعني ساعت کار در هفته، ۴٠ ڀنجشنبه وی روزهایليتعط

ره خواربار يش مقدار جيـ افزا٣ کارگران نفت در مذاکرات با مقامات شرکت نفت، یندگان واقعي توسط نمایتجمعدس

س يندگان کارگران در مذاکرات با منوچهر اقبال، رئينما. یره خواربار کارگري شدن جیو ممانعت از نقد) رشن(

مت يو بعالوه از آنجا که ق.  شدنديیره مواد غذايران، خواستارعدم ڀرداخت ڀول به عنوان جي نفت ایمنفور شرکت مل

ه يش سهميندگان کارگران نفت بر افزايکرد نمايدا مي ڀیر صعودي کارگران هر ساله سی و ضروریمواد خوراک

د ي هفته، عمال تول٣ به مدت ١٣۵١ن اعتصاب بزرگ در سال يدر ح. دنديورزي اصرار ميیمربوط به اقالم مواد غذا

 ی هم به مطالبات قبلیتر یمطالبات اساس. شگاه نفت آبادان به مخاطره افتاديه نفت خام در ڀااليصف هزار بشکه ت۴٠٠

ه خانه ي تهی مشاغل، وام کم بهره برایش دستمزدها، طرح طبقه بندي چون افزایاز جمله خواستها. دياضافه گرد

 و ی، ورزشیحي مانند امکانات تفری به امکانات رفاهیدگيو رس) رتبه کارگران"(ديگر" با در نظر گرفتن یشخص

  .ها هجاد کتابخانيا

  
 چگونگی مذاکرات نمايندگان با رياست شرکت ملی نفت ايران

ر عامل شرآت ي منوچهر اقبال بود آه سمت مد۵٠ل دهه ي و اوا۴٠ران در دهه ي نفت این مقام در شرکت مليباالتر

ندگان يم با نماي و مذاکرات مستقی دستجمی قراردادهایا بر مبن۴٠، خود شخصا در دهه یو. ران را داشتي نفت ایمل

محل مذاکرات توسط منوچهر اقبال و با حضور . ڀرداختي میزن  تشکالت کارگران نفت به چانهیمنتخب مجمع عموم

 صورت ی نفتگران در اتاق کار ویندگان واقعيجاد ترس و کاهش اعتماد به نفس نمايندگان ساواک در جهت اينما

ز، تند يرآميانه، تحقيار ڀرخاشگراي بسیر عامل منفور شرکت نفت از لحاظ روانين مذاکرات، رفتار مدير حد. گرفتيم

کرد با يندگان کارگران نفت تالش ميدکتر منوچهر اقبال با اتکا به حضور ساواک در مذاکرات با نما.  بودیبيو تخر

اما . اوردين بيي مطالبات بحقشان ڀایگرين را در ڀندگان کارگرايم و اراده نمايجاد ترس و رعب، درجه قدرت تصميا
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زان يش دستمزدها به مي محدود زند و با قبول افزایان گفتگو با رهبران نفتگران دست به عقب نشنيسرانجام در ڀا

ندگان يه را بهم آورد و نماي، سر و ته قضیندگان کارگري خواروبار و وام مسکن از طرف نمایش مقداريز، افزايناچ

کال ي و مهم را به نسل جوان و رادیدين نکته کليد اين جا بايهم. اه بفرستديبکارانه به دنبال نخود سي فریها ا وعدهرا ب

 هزاران نفره که یها ی در مجمع عمومی کل جنبش کارگریندگان کارگري نمود که نمایادآورين دوره ياز نفتگران ا

 سر بسته با ی را در اتاقهایا چ مذاکرهيه. د مذاآره آننديند، با حداکثر اعتماد به نفس و قدرت هستیندگان داراينما

 از طرف کارگران یا ندهياگر نما. د انجام داديچشم آارگران نبااز و وزارت اطالعات و بدوریتي امنیروهايحضور ن

چرا . ان شوديفرماوارد مذاکره با کارط بازيمحدر وی و علنیمجمع عمومکل کارگران درد با حضوريشود بايانتخاب م

کند و درجه اعتماد به نفس و قدرتش در مذاکرات باالست، ي که فقط از خواست کارگران دفاع میا ینده واقعيکه آن نما

 و ین، در مذاکرات علنيافزون بر ا. رديگي قرار میبانيت و ڀشتيشود و مورد حمايع کارگران شناخته مي توده وسیبرا

جه برسند ين نتيندگان دولت را دنبال کنند و به ايگردند تا نحوه گفتگو با نمايان قادر مم، توده کارگري و مستقیاجتماع

  .ل به مماشات و سازش داردينده تماي و مدافع حقوق کارگران هستند و کدام نمایندگان واقعيک از نمايکه کدام

 سرکوبگر یروهايباط با ساواک و ن در ارتیرفت، اما ڀنهاني از مطالبات نفتگران را ڀذیبهر حال منوچهر اقبال برخ

باباخان :  نفتگران را از جملهیندگان منتخب و واقعي زد و نما١٣۵١ دست به سرکوب اعتصاب بزرگ یم ڀهلويرژ

  .مودند ير سرخس خراسان تبعي را به مناطق سردسیان و هوشنگ رمزيد جاسميزاده، مج محقق

  
 صندوق مالی کارگری

 در مقابل کارگران یدي نفتگران تبعیها نه خانوادهين هزيت و تامين نفت، مشکل حماندگان کارگرايد نمايبعد از تبع

 به منظور بحث و تبادل نظر، دست به ی کارگریکال در محالت مسکونيشرو ـ رادين ڀين رو فعاليقرار گرفت، از ا

جلسات اعضا .  شدندی سازماندهی کارگری مخفیجاد صندوق مالي حول ایرهبران کارگر.  زدندیجلسات متعدد

اما . ديگردي برگزار میشگاه نفت آبادان، مخفيل جو خفقان ساواک در ڀاالي، به دلی کارگری صندوق مالیرهبر

 خود را داوطلبانه یگرفتند، کمک مالي خود را می شرکت نفت دستمزدهایکبار که در حسابداري هفته ٢کارگران هر 

 ین صندوق ماليبعالوه ا. ختنديري میدي کارگران تبعیها ه جهت کمک به خانوادیره کارگريبه حساب صندوق ذخ

 رساندن به یاري، ین صندوق مالي ایاما هدف اصل. نمودي به کارگران کم درآمد وام بدون بهره ڀرداخت میکارگر

  .داشتند، بوديرهبران اعتصابات و مبارزات کارگران که خالصانه در راه دفاع از حقوق کارگران گام بر م

 بود که ی از کارگرانیکي سعدون آه متأسفانه در جريان جنگ ايران و عراق جان خود را از دست داد، یعقوب بني

شگاه ياو در هنگام اعتصابات ڀاال.  داشتی صندوق مالی آارگری نقش اساسی ڀول برای جمع آوریدر سازمانده

ن ي بیگ اداره کاال، در هماهنگني در ڀارکیون در مجمع عمومين بدنه اعتصابي در ب١٣۵٧نفت آبادان در سال 

  .اشتد ی کارگران و کارمندان نقش فعالیجاد همبستگي مختلف و ایواحدها

  
 محافل چڀ و راديکال کارگری

کال يست و راديالي شرکت فعال محافل سوسیها  از نشانهیکي ١٣۵١شگاه نفت آبادان در ياعتصاب بزرگ ڀاال
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ن رهبران و يج ميڀرداختند؛ و در نقش حلقه واسط بيغ و تروي تبلع کارگران بهيآارگری بود که در بدنه توده وس

 ٢٨ ی دوم، و از کودتایاز دوره رضا شاه تا دوره جنگ جهان. ندگان با توده اعتصاب کننده، خبره و کاردان بودندينما

راسر شرو و سرسخت بودن در اعتصابات در سي، کارگران نفت آبادان از لحاظ دامنه اعتراضات، ڀ١٣٣٢مرداد 

د، ي امی و علیوسف افتخاري، از دوران ی کارگری مبارزات قبلیخيصنعت نفت مشهور بودند و به دليل تجارب تار

 در نفت در ین اعتصابات کارگرين همه ايو همچن. ران، چند گام جلوتر بودندي نفت ایها شگاهير ڀاالي نسبت به سایحت

ن يبه هم. ديدا نمايجاد و ادامه ڀيکال اي و رادیستيحافل کمونتوانست بدون عناصر و مياش، نم  ساله٨۶خ يطول تار

 در یران حساس بودند، بلکه باالتر از آن حتي نه تنها نسبت به منافع طبقه کارگر در ایستين محافل کمونياعتبار، ا

ل از انقالب  سال قب٣به عنوان نمونه . دادنديز واکنش نشان مي همجوار نیمورد منافع کارگران و زحمتکشان کشورها

کوب مردم ظفار توسط م شاه در رابطه با سريه ضد رژيک اعالمي یستي، محافل کمون١٣۵۴، در سال ۵٧بهمن 

کال در نفت يست ـ راديالين محافل سوسيا. ن کارگران ڀخش کردنديشگاه نفت آبادان در بيسطح ڀاالارتش شاه، در

شدند اعتراض ي سرکوب مردم زحمتکش روانه میبرارفه که اجبارا به ظفايآبادان نسبت به شرکت سربازان وظ

  .کردنديتوسط ارتش شاه را محکوم مت تجاوزکارانه و کشتار مردم ظفارحرک. داشتند

ک يلذا ساواک در . شدي و خشم مقامات شرکت نفت برمیم شاه موجب نگراني ضد رژیها هينگونه اعالميخش اپاما 

د تا يشگاه نفت آبادان وارد کارزار گرديخواهانه در ڀاالي و آزادی چڀیها هيد نسبت به ڀخش اعالميعکس العمل شد

ط، طرح مسلح شدن گارد شرکت نفت به افراد ين شرايبنابر هم. ر کندي و دستگيیکال را شناساين چڀ و راديفعال

جاد ي جهت اشگاه نفت آبادان در مقابل طرح ساواکياما گارد حفاظت ڀاال. شگاه را ابالغ نموديحفاظت و گارد ڀاال

در .  زد و از دستورات ساواک در شرکت نفت تمرد کردین کارگران، دست به مقاومت و ايستادگيرعب و ترس ب

 و ی را با لباس شخصیار کوچکيت گارد حفاظت، ساواک مجبور شد تنها بخش بسين مقاومت و تمرد اکثريجه اينت

 یاس ها.اس. "اوردي بوجود بیستين محافل کمونيت ايفعالبه منظور کنترل و مهار " ها اس اس" بنام یحمل اسلحه کمر

 آمده بود، او را یگريشگاه به قسمت ديک واحد ڀاالي از یدانستند کارگري اگر میدر موارد" یمسلح لباس شخص

  .دادندي قرار ميیمورد بازجو

 یمل"ارگران دوران ست که فرزندان کيالي از کارمندان و کارگران جوان چڀ و سوسیگري نسل د۵٠ل دهه يدر اوا

د از تحوالت جنبش چڀ در اروڀا و ين کارکنان و آارگران جديا. افتنديبودند به شرآت نفت راه " شدن صنعت نفت

ن يا. ران اطالع داشتنديالست در ايان چڀ و سوسي جهان و مبارزات دانشجوی کارگریکا، مبارزات جنبشهايآمر

  .تندش دای آارگران نقش مهمیرزات بعدف از آارآنان و آارگران، در تحوالت و مبايط

  
١٣۵٧االيشگاه نفت آبادان در بهمن پاعتصاب آارگران   

 کارمند ٣٠٠٠ و یماني کارگر ڀ٣٠٠٠ و ی کارگر رسم١۴٠٠٠شگاه نفت آبادان ي در ڀاال١٣۵٧در مقطع انقالب 

 و ی و امکانات ڀزشکیر مانمه دي فرزند بود، گرچه از نظر ب٨ یبطور متوسط هر کارگر دارا. مشغول به کار بودند

چوجه يار کارگران و کارمندان گذارده شده بود، اما سطح دستمزدها به هي در اختیمارستان و داروها همه مجانيب

 یم کار متخصص که طالي عظیروين نيا.  کارگران نفت در بر نداشتی و مرفه را برای انسانینه زندگي هزیتکافو
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اورد، تنها در يرون مي صفر در تابستان خوزستان بی درجه باال۶٠ ی و گرماط کار طاقت فرساياه را، در شرايس

 نفت ی ثروت اجتماعیاياما، از مزا. کرديه مي تصفی مصرف داخلی هزار بشکه نفت خام را برا۶٠٠آبادان روزانه 

گران نفت آبادان از  کاریها  از خانوادهیاريب بود و بسي نصیشد، بين زده مياردها دالر در زمان شاه تخميليکه به م

. ، محروم بودندی و روحی و ڀوشاک و امکانات رفتن به مسافرت جهت استراحت جسمی و کافیداشتن خوراک مقو

 بنام باشگاه ی باشگاه ورزش٢ ی هزار نفر از فرزندان کارگران نفت، فقط دارا١٠٠ش از يتمام شهر آبادان با ب

 شرکت نفت و یل در تهران و روساي فام١٠٠٠ن حکومت شاه و اما سرا. روز بوديکارگران آبادان و باشگاه ڀ

 از قوه کار کارگران نفت آبادان ی که ناشیمتي گرانقی کاالیعنيرتبه حداکثر استفاده را از درآمد نفت يکارمندان عال

  .زدنديب ميبود را به ج

 احمد آباد، یاآن در محالت مسکونان آارگران آارگران سي ها در ميی ها و باالیران و حكومتيه مدي علینفرت طبقات

 نفت، یها شه سبزو باشگاهي همی شده، چمنهایبا، گل کاريروز آباد با محالت زير، فرح آباد، بهار، شاه آباد و ڀيبهمنش

 هر ی برایدني، آشکار و دی، مادینيت عيک واقعينما تاج، يران و سي، اروند رود، ایانکس، گلستان، بوستان، علف

شتر ي متر ب٣ متر در ٣ اتاقه به مساحت ٢ اغلب یها  در خانهینفره کارگر١٠ک خانواده ي یزندگ. د بویانسان منصف

ک ڀنکه ي از اتاقها یکي کارگران نفت، تنها یها در خانه.  تنگ و کوچک شباهت داشتیها  موشها در النهیبه زندگ

توانست در ي نمیکارگر نفت حت. کردنديل م درجه را تحم۶٠ جهنم ید گرماي داشت و فرزندان کارگران ناچارا بایسقف

اط ي حی متر مربع فضا۴ک کارگر نفت آبادان با ي. ديه نمايتش تهيش خانواده ڀر جمعي رفاه و آسایک آولر برايبازار 

 فاقد حمام آب ی کارگری جهنمیها آن خانه. ، کوچک و محدود بودیر بهداشتي غیطي در محیخانه، مجبور به زندگ

 سرد زمستانها، که از طرف یل گرم کننده در هواينداشتن وسا.  بودی شستن ظروف غذاخوری براگرم، و آب گرم

کرد، يگرفت و تا به درون استخوان فرزندان کارگران نفت نفوذ ميدن مي وزی سرد و سوزنده عربستان سعودیبادها

ن خفقان ي و ای و نابرابری حقوقین بيا. زديم شاه دامن ميه و رژيستم سرمايتنها خشم و نفرت آارگران را نسبت به س

ب ما ينص. رفتي به شمار میجي مرگ تدریگرسخن نوعيک و به دي کارگر نفت به شدت تراژیو استثمار برا

 ی و جسمی روانیهايماريشگاه که موجب انواع بيه نفت در ڀاالي از تصفیاه آلوده ناشي سیکارگران نفت، تنها دودها

رتبه شرکت نفت يم شاه و مقامات عالي کارگزاران رژیعنيدشمنان طبقه کارگر، گر، ياما از طرف د. شد بوديم

ن از امکانات يآنان همچن.  گلف بودندیدانهاي و می، اسب دوانیقراني، قایحي تفریصاحب انواع و اقسام باشگاهها

 یالت عاليو تحص ی کسب مدارج علمی به خارج از کشور برخوردار بودند و فرزندانشان را برای طوالنیمسافرتها

 یها ن تافتهين انگلها، مفتخورها و استثمارگران؛ ايا. کردنديکا روانه ميبا ڀول نفت ما کارگران آبادان به اروڀا و آمر

، خون ما ی و مصرفیل ضروري اتاقه با همه وسا١٢ لوکس و مرفه یها ن خانهين و مدرنتريجدا بافته، در بهتر

 یآنان از کاخها. دندينوشيشان م ني رنگیها ستال بر سر سفرهي کریوانهاي ل دریکارگران را همچون شراب ارغوان

 یها خانه" بنام یستي فاقد امکانات زیکردند و ما از آلونکهايبا و عمارات ساخته شده به سبک اروڀا استفاده ميز

وصفتان نوکر ن زاليوشرم آورتر از آن، ا. ميشدي مجبور میر انساني غیک زندگيفقط به ادامه " یشرکت نفت

  .زدنديب ميزه و ساواک شاه به جي از قوه کار ما نفتگران را به زور سرنی کالن ناشیدستمزدها" هيسرما"

د شده توسط ڀدران يم نفت تولين ثروت عظيد کارگران نفت در آبادان و ايه داران با استثمار شديک کالم، سرمايدر 
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و از طرف . جاد کرده بودندي و مقامات منفور شرکت نفت اه داراني سرمایک طرف بهشت را برايکارگر ما، از 

 و عذاب آور را بر ما خانواده یک جهنم واقعي شان یشان با ساواک و ارتش و شهربان"هنيخدا، شاه و م" گر، يد

" انريه در ايثبات سرما" در دوران یعنيها  ین، درتمام دوران ڀهلويبنابرا. ل کرده بودندي در آبادان تحمی کارگریها

 کارگران در ی، از سر و کول محالت مسکونی و روحی جسمیهايماري، فقر، رنج، انواع بیڀول ی، بیدرد، گرسنگ

اهڀوستان و ين سيکا بي در آمر١٩۶٠ دهه ی که در سالهایا یض نژادي و تبعيیدرست مثل جدا. رفتيآبادان باال م

ز ينشستند، کارگران نفت در آبادان ني اتوبوسها مد در عقبياهان باين صورت که سيدڀوستان حکمفرما بود، بديسف

 یفروشگاهها. ور شرکت نفت استفاده آنندي کارمندان سنیتوانستند از اتوبوسهاي رفتن به سر کار قانونا نمیبرا

 ٢مارستان شماره يبا ب" کارگران نفت"مارستان بزرگ يو ب.  کارگران جدا از کارمندان بوديیمصرف مواد غذا

 آبادان در یت در شهر نفتيدر واقع. ط کامال جداگانه با امکانات متفاوت بنا شده بودنديدر دو شرا" تکارمندان نف"

 که گذرش به شهر ی متفاوت و جدا از هم را، هر انسانیاي دن٢ وجود داشت و یک جامعه کامال طبقاتيزمان شاه، 

ن يزتر و رنج آورتر از آن، ايض آميتبع یحت. ک مشاهده کندي و از نزدیتوانست بدرستيد، ميرسيغداب و نفت م

 اتاقه که شرکت نفت به نام خانه در ٢ ی در سلولهای با زندگی فرزند کارگریمشکل هم وجود داشت که وقت

از ما " محالت یشد به ڀارکهايتا ناچار ميتوانست با آرامش به مطالعه و درس بڀردازد و نهايارشان گذارده بود نمياخت

 که نقش حفاظت از مناطق یف و مزدور شهربانيبرود، آنگاه با ماموران کث" رتبه شرکت نفتيلبهتران کارمندان عا

ن يشد و با زور، توهير ميارو و درگيرا بر عهده داشتند، رو" ی و جنوبیبوارده شمال"و " ميبر" فرح بخش یمسکون

ال ڀدر نفتگرش ساخته شده بودند، با و آرام بخش را که بدست امثي مجلل وزید ڀارکها و محالت مسکونير بايو تحق

  . سخت خود ادامه دهدی کارگران نفت شود تا به زندگی مسکونیترک کند و روانه محالت جهنم

 نفت در آبادان دست به استخدام صدها نفتگر از فرزندان ی، شرکت مل۵٠ش درآمد نفت در دهه يدرست دراوج افزا

ل يآمدند، به دلي مین محالت کارگريان هميد که از ميدان جدن کارمنيا. د زديکارگران به عنوان کارمندان جد

 مفتخور شرکت یق با مقامات و روساي عمینه و نفرتي با ڀدران کارگرشان کی، استثمار و فقر و در همبستگینابرابر

با . ادان شدندشگاه نفت آبي طلبانه، سرانجام مشغول به کار در ڀاالیخواهانه و برابرينفت داشتند و با داشتن افکار آزاد

 و ناگوار توسط طرفداران اسالم یک فاجعه ضد بشريم شاه، يه رژيران عليروند رشد مبارزات مردم در سراسر ا

 آبادان محمد یرستانهايدب" ینيمات ديتعل" متشکل از آموزگاران یان اسالميجر.  در آبادان اتفاق افتادیني و خمیاسيس

نما رکس آبادان را ي س١٣۵٧ مرداد ٢٨ زاده در ین تکبعليی چون حسيڀنهاو لم)  سابقید عربيس(اوش يان و کيديرش

لم ي فی آلمان به هنگام تماشایتلري هیهايگناه را چون نازي زن، مرد و کودک ب۴٠٠ده شدند و يشبانه به آتش کش

ان اسالم يجرم شاه نشان داد که، يقات بعد از سقوط رژيتحق. ل کردنديدر عرض چند ساعت به خاکستر تبد" گوزنها"

نما رکس آبادان بودند تا کارگران نفت آبادان ي سی آتش سوزی عامل و مسبب اصلی اسالمی و سران جمهوریاسيس

  . شاه از سرعت و شتاب الزم برخوردار باشدیده شوند و روند برکناريبه اعتصاب کش

ن به بعد جو و ياز ا. آبادان شد در شهر ی همگانیاسينما رکس آبادان باعث التهاب سي سیبهر رو فاجعه آدم سوز

 تظاهرات را یستها رهبريد و کمونير کرد و تظاهرات ضد شاه به اوج خود رسيي شهر به شدت تغیاسي سیفضا

د، کارگران و ي اعالم گردیجمله آبادان حکومت نظام بزرگ، ازیکه در شهرهاوريشهر١٧ از. بدست داشتند
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 یگر، جلسات مخفيک اعتصاب بزرگ ديگاه نفت آبادان در تدارک شيکارمندان جوان تازه استخدام شده ڀاال

 چند جلسه کارمندان جوان اداره کاال یدر ط.  آغاز کردندی کارگریرا در محالت مسکون"  اعتصابیها تهيکم"

را به بحث و تبادل نظر گذاشتند، جرقه اعتصاب در " شگاه نفت آبادانياعتصاب بزرگ در ڀاال"ک يطرح ) اليماتر(

آارگران در .  زده شد١٣۵٧ مهر ١۵ ساعت اعتراض نشسته در ٢به مدت )" اليماتر(اداره کاال "ون ساختمان در

 ی، طرح طبقه بندیش دستمزدها، حق استفاده از مسکن سازماني از جمله افزايیا تحصن خواستهاين اعتراض يا

  .دندال دير، تحوخته گي ریر اداره کاال، محمد تقير خواستها را کتبا به مديمشاغل و سا

.ادامه دارد  
  )٥٧محمد مزرعه آار يكی از رهبران و سازماندهنگان اعتصاب پااليشگاه نفت آبادان در سال(
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