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 از وستتی ی هایبخش در مردم عمومی مبارزات آغاز از ماه هشتت  تقریبی گذشتت  با

 اسیام ستوزیآتش یواق ه یکی استناا،  و مهم رخداد دو شتاه  حکوم  علیه کشتور

 ژاله میدان در 7531 شتتهریور 71 کشتترار آن پی در و 7531 مرداد 82 در آبادان رکس

 نن  صا   کارمادان و کارگران گسررده اعرصابات شترو  برای آغازی ینقطه تهران 

 میان در ومیعم اعرصاب دهیستازمان یزمزمه پس آن از شتد  شتاه حکوم  علیه ایران

 دیار و انآباد و تبریز و اصنهان و شیراز و تهران در نن  شترک  و پالایشتااه کارکاان

    شد آغاز جاوب در نن  صا   مراکز

 ترقدیمی ف الان و جوان نامهادستتت و کارمادان کارگران  شتتتام  نن  کارکاان

 در شینپی یهاسال صانی موفق اعرصتابات و کارگری ستازماندهی تجارب که کارگری

 در7535 ستتال صتتانی اعرصتتاب یتجربه با ویژهبه و داشتتراد خود با را آبادان پالایشتتااه

 «اعرصاب مخنی هایکمیره» ایجاد با 7531 انقلاب مقطع در بودند  آشاا تهران پالایشتااه

 آغاز را ودخ هایف الی  کارگری  اعرصابات پیشتبرد برای «هماهاای ی کمیره» ایجاد و

 وس یک در مردم نزد که دوران آن یشدهقطبی دو و انقلابی و ملرهب فضتای در کردند 

 داش  ارقر خمیای الهآی  دیار سوی در و بود هابدی تمام مظهر دیکراتور عاوانبه شاه

 ق مستتر ماافع یدرباره ستتازنده هاینظریه و ماستتجم دیدگاهی بدون کارگری جابش  

 قرار انقلاب سأر در که مذهبی رهبران عملکرد و اهداف از دقیق لا اط بدون و خود

 که یاندازچشتتتم با صتتترفاً   مستتترق  مالی مابع بدون تر مهم همه از و بودند گرفره

 اتسیسأت در را سراسری و عمومی اعرصابات داش  نظر در را شاه حکوم  کردنساقط

 د کر دهیسازمان شاه سرناونی تا ایران ننری

 و کارگران و  1کارگری ف الان از گروهی که زیر یروزانته گزارش خوانی بتاز

 سال اهم مهر از – انقلاب مقطع ر د آبادان پالایشااه در فای و مرخصص و جوان کارمادان

                                                      
 نقلابا مقطع در که یکارگر ف الان و جوان کارگران از یگروهرا  بادانآ شتااهیپالای روزانه گزارش 1

 نآ در آنان  کردندمی هیته داشتراد یستریالیستوستهای شیگرا و کردندیم کار بادانآ شتااهیپالا در 7531
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 گیری شک از کلی و مخرصر ایتاریخچه کردندمی تهیه – شاه سرناونی مقطع تا 7531

 ملکردع گزارش این  کادمی ارائه نن  شرک  کارمادان و کارگران بزرگ اعرصاب دو

 و ارتباط یشتتیوه اعرصتتاب  هدای  و دهیستتازمان ینحوه اعرصتتاب  مخنی هایکمیره

 بودن شتترایط در مالی ماابع مینأت ینحوه حدودی تا و موجود نیروهای تاو  همبستترای 

همچاین این گزارش  دهد می توضتتی  را کارگران به مر لق اعرصتتاب مالی هایصتتاد 

را  ایشتتااهپال های کوچک ستتوستتیالیستتری در میان کارگرانگیری و ف الی  هستترهشتتک 

 یتشتتتکیتت  کمیرتته»آنتتان را از طریق بین همکتتاری  ینحوه و ستتتتازدشتتتکتتار میآ

  کاد را بیان می« اعرصاب یکاادههماهاگ

  اس   آبادان پالایشااه در بزرگ اعرصاب دو به مربوط زیر گزارش

 7531 آبان و مهر اعرصاب گزارش -7

 753 دی و آذر اعرصاب گزارش -8

 

 7531 سال در آبادان پالایشگاه در اعتصاب از روزانه گزارش

 
 

 7531 سال در آبادان پالایشگاه یدرباره مختصری

 1٧ حدود هک اس  جهان نن  یهتصنی ایھمجرمع ترینبزرگ از یکی آبادان پالایشااه

 82 ( روزانه و اس  کارماد و کارگر زارھ چادین دارای و اس  شده سیسأت پیش ستال

                                                      

 نیرحد)م «کارگری طبقه حزب جادیا راه مبارزان»تح  عاوان  یمحل یکارگر لاتیتشک کی عضتو زمان

 و یفا کارگران از عمدتاً تشک  نیا افراد  شد مارشر 7531ماه ید در بار نینخستر گزارش نیا  بودند (خلق

 از شیپ یهاسال در و داشراد ییکایساد و یسریالیسوس یهاشیگرا که بودند یجوان نامهادست و ارمادانک

 و هاشتتتااهیپالا در  یا پروژه کارگران عاوانهب یصتتتا ر مخرلف یهاپروژه در 3٧ی دهته در انقلتاب

[ های داخ  قلاب ]افزوده   کردندیم کار نیدارخو یاتم روگاهین یساز ساخرمان ساتیسأت و هایمیپرروش

 )محمد صنوی( اس   مناز 
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 آن ی عمده محصتتولات  دشتتومی تصتتنیه آن در نن  بشتتکه زارھ6٧٧ حدود ستتاع (

 )  دشومی صادر آن یعمده بخش که است   .و  موتور روغن چراغ  و گاز نن  بازین 

 قرار کارگر و کارماد و گر کار هزار بیستت  حدود 7531 انقلاب مقطع در آمار به باا

  بودند ( کار به مشغول آبادان پالایشااه در دادی

 ت میرات -8 پروسس -7 : گرددمی تشکی  بخش دو از کلی طوربه پالایشااه

 یهارااهسد تمام شام  که هددمی تشکی  را پالایشااه بخش ترینحیاتی پروسس‐ 7

 در هارااهدس از یک هر  دشومی غیره و گوگرد چراغ  نن  بازین  نن   تولید و تصنیه

 و پراکادگی همین  دشتتومی اداره ننر 6 الی 5 توستتط ستتاعره(هشتت  نوب ) شتتین  هر

  اس  بخش این کارگران همبسرای ض ف عل  از یکی ییجدا

 ت میرات ( overhaul ) کلی ت میرات مرکزی  کارگاه شتتام  ت میرات بخش‐ 8

 اس  اهپالایشا بخش ترینمجرمع  « مرکزی کارگاه»  اس  نق وحم  ت میرات و جزئی

 و اعرصتتابات استت   داده جای خود در را مرخصتتص و فای کارگر ننر صتتد چاد که

 کارگاه ینا مبارز کارگران و گرفره پایه مرکزی کارگاه از م مولاً پالایشتتااه اعرراضتتات

  اندکرده اینا یمؤثر و ف ال نقش اعرصابات رهبری در

 نجاما را پالایشااه اساسی و طولانی ت میرات که اس  بخشتی  overhaul اورهول

 استتیاستت زیاد که را پالایشتتااه مخرلف هایدستترااه ت میرات جزئی  ت میرات و دهدمی

 ارگاهک یک در مرکزی گاهکار ماناد نیز نق وحم  وسای  ت میرات دارد  عهدهبه نیس  

 دارکاتت بخش دهد می انجام را پالایشااه نق وحم  وسای  ت میر و بوده مجرمع بزرگ

  اس  تدارکاتی امور سایر و اتوبوسرانی و هاانبار شام  نیز

 شدت هپالایشتاا بر حاکم پلیستی اخراا  و فشتار بهمن  انقلاب از پیش ستال چاد از

 به و شدیم اداره ساوا، نظر زیر مسترقیماً که گارد حناظ   جایهب بود  یافره تریبیش

 گرانکار به بسیار موارد در و شتد مسترقر پالایشتااه یهادر جلوی بود مجهز گرم ستلا 

 اعمال وجهی شتتدیدترین به ستتاؤر را کارگری ضتتد قوانین کرد می فحاشتتی و حمله

 و خشم هااین تمام  دشمی سرکوب تهدید و پولی تابیه با اعرراضتی هرگونه و کردندمی
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 یشیانهوح کشترار و کشتیدن آتش به از پس زد می دامن تربیش را کارگران نارضتایری

  اس  شده انجام شتاه مزدوران توستط شتدمی تصتور هااام آن که آبادان رکس ستیاما

 ناربابا و پهلوی رژیم به نستتتب  کارگران خصتتتوصتتتاً آبادان  مردم یکیاه و خشتتتم

 اتاعرصتتاب این از استت  گزارشتتی زیر مرن گرف   در تریبیش اوج او امپریالیستتری

 آورد در لرزه به را اشخارجی حامیان و پهلوی رژیم ارکان که یکپارچه و شکوهماد

 

 7531 مهر ٩ یکشنبه

 مورد در یی هازمزمه و هاجوش وجاب قب  روز ده حدود از شد اشاره قبلاً که طورهمان 

 خود هایخواسره پروسس کارگران آمد  وجودهب کارگران میان در کار از کشیدن دس 

 مهلری نچو اما کردند  ابلاغ شتترک  به کربی صتتورت به داشت  اقرصتادی یجابه که را

 به ارگرانک هایخواس  ب د روز چاد نشد  رییگپی بود نشده ت یین گرفرن جواب برای

 نهار از ب د شد قرار ضمای صورت به و شد  پخش رسروران( ) کانرین در اعلامیه صورت

 عمومی اعرصاب روز که مهر ٩ یکشتابه روز نبود  آمیزموفقی  که بکشتاد کار از دست 

 لیو کشیدند  کار از دس  خود هایخواسره اعلام ضمن کارگران بود  کشور سراسر در

 رصتتاباع از کارگران متما ظهر از ب د تا و بازگشتتراد کار ستتر به ایعده تدریجبه فردا

 هایخشب بین ارتباط نبودن روز این در اعرصاب شتکسرن اصتلی عل  کشتیدند  دست 

 لاعیاطبی این از هاقسم  ستایؤر و بود  کارگران صتنوف رد در پراکادگی و مخرلف

 کارگران یبقیه کهاین و نیرنگ و حیله با و کرده اسرناده مخرلف یهاقستم  کارگران

 شکسراد  هم در را اعرصاب راد هس کار مشغول

 مهر 7٧ دوشتتابه روز بودند  خود هایخواستتره اجرای خواهان چاانهم کارگران اما

 مرکزی اهکارگ به پالایشااه( سابق رئیس و مدیره هیئ  )عضو دیبا  صب  5٧:77 ساع 

 رهیغ و « بزنم کارگران به ستتری گنرم شتتدممی رد جااین از » کهاین عاوان تح  و آمد

 کاد یریجلوگ اعرصاب گرفرن در از و داده فریب را کارگران زبانیچرب با داش  س ی
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 ابهش )روز شده داده اطلا  شما به ایبخشاامه طی شما قانونی هایخواسره که گن می و

 از: بود عبارت که گردید ابلاغ کارگران به ماده 5 شام  ایبخشاامه مهر 2

 

  کارگاهی حق [ل ادهافو ] ال ادهحقو  % 7٧ -7

 از هاه أمر – برای و تومان 6٧٧ به تومان 5٧٧ از مجردها برای مسکن یهزیاه  -8

  تومان ٩٧٧ به تومان 2٧٧

 تومان  7٧ به روز در تومان 3 از غذا ولپ -5

 

 به را آنها تمام ما و نیستت  هااین ما ی هاخواستت  که دادند تذکر او به کارگران اما

 وابج کارگران به هنره دو ظرف که شتد قرار و ایمکرده ابلاغ ایبخشتاامه طی شترک 

 بدهد 
 

 7531مهر ٤٢ دوشنبه

 شهدا میدان شهدای شهادت روز چهلمین همچاین و دیبا به شتده داده مهل  پایان امروز

 هایخواستتره به جوابی گونههیچ کارفرما طرف از چون باشتتد می (ستتابق ژاله میدان)

 باعرصتتا اعلام و کشتتیدند کار از دستت  مرکزی کارگاه رانکارگ نشتتد  داده کارگران

 کردند  عمومی

 

 7531مهر ٤3 شنبه سه روز صبح

 اثر رب استت  ممکن که بودند آورده دستت  به را[] تجربه این قب  یدف ه از که کارگران

 به بشکااد ار اعرصاب نیرنگ و حیله به توس  با ساؤر یکدیار  از خبریبی و نبودن جمع

 مح  رد که خواستتراد دیار یهابخش یکلیه از و فرستترادند کارگرانی هاقستتم  تمام

 ارگاهک ستتتویهب ت میرات یهاقستتتم  تمام ترتیب بدین کااد  تجمع مرکزی کارگاه

 راکادگیپ و ننا  ایجاد برای را کارفرما نیرنگ و حیله هرگونه و کردند حرک  مرکزی



 

 
 

 محمد صفوی 5

 و پروستتس اند نکشتتیده کار از دستت  که ییهاقستتم  تاها امروز تا کردند  آببرنقش

 شرو  کارگران   کارگاه جلوی در اعرصابی کارگران اجرما  از ب د اس   رانیاتوبوس

 یارهب در ییش ارها و کارگران هایخواسره هاآن در که  کردند هاییاعلامیه چسباندن به

 با انکارماد همبستترای اعلام نچایهم و «باشتتید اندازهاتنرقه مواظب» و کارگران اتحاد

 بود  شده نوشره کارگران
 

 7531مهر ٤٢ چهارشنبه

 ییاکاردهاپل شد  ملحق اعرصابی کارگران به و کشید کار از دس  امروز هم رانیاتوبوس

 رانکارگ از شتتیراز و تهران کارگران پشتتریبانی هاآن در که شتتده نصتتب تجمع مح  در

 نکارگرا یهاخواستت  به چاانچه که کرده اعلام یزن پروستتس خورد می چشتتم به آبادان

 هپالایشتتاا ت میرات بخش رئیس اردلان کشتتید  خواهاد کار از دستت  نشتتود ایتوجه

 هو را او که بازگرداند کار ستتر به را کارگران دروغین هایوعده با که کرد کوشتتش

 کردند 

 

 7531مهر ٤1 شنبه

 زبانیبچر و خاده با که کرد س ی و آمد نکارگرا میان به دربار نوکر  دیبا صب  امروز

 اینچ انرطار که او کردند  هو را او کارگران که بشکاد را اعرصاب و داده فریب را هاآن

 رف   و کرد گم را گورش نداش  را ال ملیعکس
 

 7531مهر 5٣ یکشنبه

 در بار اولین برای نن  ملی شرک  عام  مدیر و مدیره هیئ  رئیس انصاری صب  امروز

 زدندس  به شرو  کارگران از ایعده شد پیاده ماشین از وقری شد  ظاهر نکارگرا میان

 دبؤم لیخی یقیافه که کردمی کوشش انصاری شدند  مواجه بقیه اعرراض با که کردند

 و رف  ایشااهپال به مسرقیماً بود  رسیده آبادان به که موق ی شب حری بایرد  خودمانی و
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 کردیم وانمود چاین و کرده صحب  به شرو  و نشس  زمین روی روسسپ کارگران با

 انینمایادگ تا خواس  کارگران از و است  ح قاب  و جاهب بستیار شتما هایخواستره که

 را ودخ نمایادگان قسم  هر کارگران روز همان بنرستراد  مذاکره برای و کرده انرخاب

 کوشش اول روز یمذاکره جریان در ریانصتا شتدند می ننر ٩ جم اً که کردند انرخاب

 ستترپوش را (   و دستترمزد مورداضتتافه در ) کارگران استتاستتی هایخواستتره که کردمی

 نمایادگان که دید چون و بکشتتد میان به را مدت دراز و جزئی هایخواستتره و گذاشتتره

 یشتتیافرم و فروخره خود نمایادگان از ایعده نیستتراد  مستتئله این به دادن تن به حاضتتر

 ارجخ خود اصلی مستیر از را مذاکره جریان تا کرد وارد جلسته در نیز را خیزنن  مااطق

 ) کرد ستتهجل تر، به تهدید بار چادین پالایشتتااه نمایادگان پافشتتاری مقاب  در ستتازد 

 به ردنک تلنن به یددته با و (رف  بیرون جلستته از و کرد گم را رشوگ هم بار دو یکی

 انپای به استت  نظرخودش مورد که طورآن را جلستته کردمی شکوشتت ارتش و شتهربانی

 و دادندمی گزارش کارگران به را جلستته نرایج نمایادگان روزها این تمام در برستتاند 

 این رد کشیدند  کار از دس  شتابه روز مجدداً کارگران نرستید نریجه به مذاکرات چون

 را آنها فریب که بود شده خواسره رانکارگ از و بود شده نصب دیوار به هاییاعلامیه روز

 نخورند 

 

 7531آبان ٢ شنبه

 کارگاه و ت میرگاه کارگران مذاکرات  نرسیدن نریجه به عل  به شد گنره که طورهمان

 عتجم مرکزی کارگاه مح  در همه و کشیدند کار از دس  دوم بار برای مجدداً مرکزی

 رکزیم کارگاه به ماظم صنوف با اعرصابی کارمادان صب  7٧ ساع  حدود در کردند 

 اندنخو به کارمادان از یکی و شدند مواجه کارگران زدندست  و استرقبال با که آمدند

 لستتاتج یمذاکره یخلاصتته ضتتمن در نمودند  پشتتریبانی کارگران مبارزات از ایبیانیه

 آمده که نحوی همان به کارمادان آن از پس و شتتد خوانده کارگران از یکی توستتط

 به رو شتت کارگران از ایعده کارمادان رفرن از ب د برگشتتراد  خود تجمع مح  به بودند



 

 
 

 محمد صفوی 9

 طیشرا آن در شد  مواجه دیاران مخالن  با که کردند « انصتاری بر مرگ » شت ار دادن

 و نبود ممحک کافی قدرهب اعرصتتابی کارگران صتتنوف هاوز زیرا نبود  صتتحی  عم  این

 کارگران)  گردد اعرصتاب به پروستس کارگران پیوستترن از جلوگیری باع  بود ممکن

  (بپیوندند اعرصاب به فردا از بود قرار پروسس

 ارمادانک تجمع مح  به ماظم صتتنوف طی که گرفراد تصتتمیم کارگران ظهرازدب 

  اکثری اما شتتد  روبرو ستتالخورده کارگران از ایعده مخالن  با که بروند اعرصتتابی

 آمدن هب تشویق را بقیه و کردند محوطه در زدن دور به رو ش ماظم صنوف در کارگران

 با ستتیدندر محوطه به کارگران که زمانی شتتد  انجام موفقی  با تقریباً کار این که کردند

  اتحاد بادزنده » ش ارهای دادن با کارمادان و شدند روبرو هاآن بارانگ  و هازدندس 

 ااهپالایش در و پیوستراد کارگران صتنوف به « وزیپیر – مبارزه– اتحاد  پیروزی -اتحاد

 ارگرانک از یکی تجمع مح  به بازگش  از پس کردند  تظاهرات و رویپیاده به شترو 

 ارانیسخ انصتاری ییدورو و نیرنگ و کارمادان و کارگران اتحاد و همبسترای به راجع

 گرانکار استترثمار و بیان و قلم آزادی مورد در بح  به کارگران از دیار یکی و کرد

 مااطق کارگران هایخواستت  خواندن به شتترو  کارمادان از یکی آخر در پرداخ  

 بارتع هاخواستتره این شتتد  مواجه کارمادان و کارگران کام  ییدأت با که نمود خیزنن 

 :از بود

 کشور سراسر در نظامی حکوم  لغو -１

 باد و قید گونههیچ بدون سیاسی زندانیان آزادی -２

 نن  صا   امور در ارتش و پلیس نیروی دخال  هرگونه ماع -３

 کشور فرهاایان هایخواسره به رسیدگی -４

  نن  صا   کارگران هایخواسره به یدگیرس  -５

 دیار  خواس  چاد و اخیر کشرارهای مسبین یکلیه یمحاکمه  -６
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 س د با س ه هم ما هایخواس  فو   هایخواست  که نکره این بر کیدأت با ستخارانی

 رسید  پایان به کارمادان و کارگران یهادنز

 

 7531 آبان 1 یکشنبه

 در کردند  حرک  مرکزی کارگاه ستتتم  به مخرلف یهاقستتتم  از کارگران امروز

 :هاآن روی که ییپلاکاردها با کارگران از ننر 7٧٧ حدود

 

 سیاسی زندانیان یکلیه آزادی و نظامی حکوم  لغو -7

 ینظام قوای دخال  عدم-8

 کاید  تربیش را خود همبسرای و اتحاد کارگران -5

 بخشاامه با مار نکاید قبول کسی از را قولی گونههیچ -2 

  پذیریمنمی را قولی گونههیچ کارگران ما -3 

 

 ند شتتد استترقبال شتتدتهب کارگران طرف از که آمدند تجمع مح  به بود شتتده نوشتتره

 م عظ و  دبُ اعرصاب و کشتیدند کار از امروزدست  از نیز پروستس کارگران همچاین

 کارگران ردیا شدید اسرقبال با تجمع مح  به پروستس کارگران ورود یاف   تریبیش

 که شتتد پخش کارگران میان در ایاطلاعیه انصتتاری طرف از همچاین گشتت   مواجه

 و ستتیاستتی هایخواستتره طر  با قدیمی کارگران از ای عده شتتد  پاره کارگران توستتط

 وردنآ پایین در ستت ی امروز و کاادمی مخالن  ستتیاستتی هایجابه به اعرصتتاب یاارتق

 به حری هک رف می و افراد اخرلاف کارگران بین موضو  این ستر بر و داشتراد پلاکاردها

 رایب آگاه کارگران که شود  ماجر کار ستر به کارگران از ایعده بازگشت  و درگیری

 ند شد اخرلاف و تنرقه مانع و آورده پایین ار پلاکاردها یکپارچای و وحدت حنظ

 گووگن  و بحث طریق از توانادمی که جاآن تا که باشاد آگاه باید پیشرو کارگران

 یبارزهم لزوم به را هاآن و کااد اقاا   هسراد ماندهعقب ستیاسی نظر از که را کارگرانی



 

 
 

 محمد صفوی 00

 داد و قلدری و تهدید طریق از نه سازند  آگاه سرم و جور دسرااه علیه مبارزه و ستیاسی

 ریقط از باید مبارزات این کردن ترستتیاستتی هرچه و کارگران یمبارزه یارتقا فریاد  و

 ذیرد پ انجام کارگران ستتوستتیالیستتری آگاهی مستترمر و مداوم تربی  و پرحوصتتله کار

 قبالاسر با هک پیوسراد اعرصابیون جمع به نیز پالایشااه رستروران کارگران امروز همچاین

 سرای  پالایشااه یهاارگان تمام به کلی طوربه اعرصاب شدند  روهروب کارگران شتدید

 ادگاننمای از یکی ضمن در خورد نمی چشتم به تولیدی ف الی  گونههیچ و است  کرده

 بیادازد ا نن و دسرای دو کارگران بین در کادمی س ی اس  مشکوکی آدم احرمالاً که

 جلوگیری برای و عل  همین به و شتتتد مواجه کارگران شتتتدید ال م عکس با که

 یکمیره کی که کردند پیشتتتاهاد تجربه با و آگاه کارگران برنامای بی و پراکادگی

 رصابیوناع ستخااوی کمیره این و شتود انرخاب کارگران طرف از کاادهوتاظیم نظارت

 :از بود عبارت عمده طوربه وظاینش و بود

 لزوم صتتورت در و کارگران نظرات بادیجمع و ستتخارانی تدار، و اعلامیه نصتتب

 و کااد مذاکره کارفرما با ندارند حق کمیره اعضتتای جز به کسهیچ و کارفرما با مذاکره

 انرخاب انکارگر طرف از فردا کمیره که شد قرار غیره  و بچستباناد دیوار به ایاعلامیه یا

 شود 

 

 7531 آبان ٨ دوشنبه

  حرک مرکزی کارگاه ستتم  طرف به مخرلف یهاگروه در انکارگر باز صتتب  امروز

 بر مرگ» «پیروزی -مبارزه -اتحاد» پلاکاردهای با کتارگران از گروه یتک و کردنتد

 کارمادان تجمع مح  به صتتب  73:2 ستتاع  در  «همبستترای باد زنده -کارگر دشتتماان

 شرموضرب مورد در سخارانی به شرو  آگاه و مستن کارگران از یکی جاآن در و رفراد

 جادای باع  مملک  ستتران کهاین و کارتر و آمریکا و خونخوار امپریالیستتم و ستتاوا،

 سپارره مرکزی کارگاه سم  به فو  گروه سپس کرد  اند شتده ایران در وضت ی چاین

 کارگاه مح  به ماظم صتتنوف طی ونق حم  و گاراژ کارگران امروز چاینهم شتتد 
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 مورد رد سخارانی به شرو  هاآن از یکی و گرفراد قرار بالاسترق مورد که آمدند مرکزی

 ستتپس مود ن کارگران یکلیه از ونق حم  و گاراژ کارگران پشتتریبانی همبستترای اعلام

 رژیم یهازندان در ایران مردم و کارگران علیه رژیم جاایات مورد در کارگران از یکی

 که شتتد قرار هاستتخارانی زا ب د کرد  صتتحب  کارگران همبستترای و اتحاد لزوم و

 ارگرانک ولی کردند مخالن  ابردا در ای عده که پذیرد انجام پالایشتتااه در رویپیاده

  مرشک صنوف در را کارگران رویپیاده لزوم و راه مستیر کردن مشتخص ضتمن موافق

 هزار سه از بیش شرک  با و «پیروزی – مبارزه -اتحاد» شت ار با تظاهرات و داده ستازمان

 و رویپیاده از پس و شتتدند ملحق هاآن به نیز کارمادان ستتپس شتتد  شتترو  رگرکا

 کارمادان زا یکی و برگشراد مرکزی کارگاه به مجدداً پالایشااه از قستمری در تظاهرات

 قرائ  را انآباد نن  یدانشکده دانشتجویان و استرادان همبسترای و پشتریبانی یاعلامیه

 یمبارزه و یمژر بیدادگاه در روزبه خستترو ستتخاان ردمو در ایاعلامیه همچاین و کرد

 رانکارگ) مرضتتاد یطبقه دو این ماافع برخورد لزوم و داریستترمایه یجام ه در طبقاتی

 استت  دیاری یطبقه ماافع رفرن بین از رضتتمنم یکی ماافع که این و (دارانوستترمایه

 م لمان کردنزندانی و رژیم ماهی  افشتتای در کارگران از یکی آن از پس شتتد  خوانده

 امروز به تا 7558 سال از مردم ترور و کشرار مورد در ایاعلامیه همچاین و کرد سخارانی

 انرخاب یمستتئله مجدداً شتتد  قرائ  خائن شتتاه رهبری تح  رژیم یهاگاهشتتکاجه و

 حثب آن فیوظا و کمیره این تشتتکی  لزوم روی و شتتد مطر  کاادههماهاگ یکمیره

 هب نمایادگان سایر انرخاب و کردند انرخاب را خود ینمایاده هاقستم  از ب ضتی و شتد

 شد  موکول ب د روز

 

 7531 آبان ٩ شنبه سه

 در  استت  ننر 75 هاآن ت داد شتتد  م رفی و انرخاب کاادههماهاگ یکمیره روز این در

 یمحوطه به کارگران با همبسرای اعلام عاوانبه اعرصتابی کارمادان دقیقه ٩ :3٧ ستاع 

ی اعضتتا از یکی ستتپس و کردند بارانگ  را هاآن کارگران و آمدند مرکزی کارگاه



 

 
 

 محمد صفوی 03

 اعرصتتاب کردن هماهاگ و تاظیم لزوم و گن  مدآخوش هاآن به کارگران یکمیره

 رد کارگران یکمیره از دیار یکی آن از پس نمود  یادآوری را کارمادان و کارگران

 که داش  رااظه و نمود صتحب  م لمین انداخرن دانزن به و ستاوا، هایشتکاجه مورد

 که گن  و کرد اعرراض سخااویان از دیار یکی ولی اس   سکوت  مبارزه راه بهررین

 این مورد در ستتپس گن   ستتخن باید و استت  زدن حرف کار بهررین مورد این در

 ظرف رد بادانآ پالایشااه که گن  و کرد صتحب  مقدس اتحاد و پرشتکوه اجرماعات

 و کارگر قدرت عظم  و استت  ندیده خود به عظیمی اعرصتتاب چاین گذشتتره ستتال 83

 صتتاباعر این در گرددمی تبدی  ایپارهآهن به کارگر نیروی بدون ماشتتیای هر کهاین

 را جمعت مح  که گن  کارگران به کمیره اعضتتای از یکی همچاین استت   نمایان کاملاً

 ایاعض ب دازظهر گردد می اعرصاب شتدنضت یف باع  کار این چون نکااد تر، زود

 سپس و یرندبا تصمیم کارها تاظیم مورد در تا گذاشراد خودشان بین در ایجلسه کمیره

 که دش قرار و کردند نصب دیوار روی نوشره بزرگی پلاکاردهای روی را هاخواسره تمام

 عرصابا شدنستیاستی مخالف که کارگرانی یارتقا و کارگران یروحیه بردن بالا برای

 دهاد  امانج رویپیاده تر بیش همبستترای و اتحاد و ستتیاستتی جوّ کردنترقوی و هستتراد

 و ادهسر اعرصتاب ستیاستی یجابه مخالف قدیمی کارگران از ایعده هاوز کلی طوربه

 ارک و تظاهرات و هاستتخارانی کارگران  یروحیه بردن بالا طریق از باید را مخالف این

 به گرانکار کهمی هااا اداری وق  پایان در کرد  تض یف کارگران میان در افشتاگرانه

 در که اس  ذکر به لازم) شدند مواجه بسره درهای با رسیدند 72 و 75 خروجی یدروازه

 تیمسار که گن می پالایشتااه گارد و (بود باز کلی طوربه هادروازه اعرصتاب مدت طی

 کارگران شدید اعرراض با موضو  این که نکااد باز را در که اس  گنره گارد یفرمانده

 نزدیک با و آمدند درپالایشتتااه طرف به پوشزره با ستتربازان موقع این در شتتد  مواجه

 ولی کردند اعرراض فرمانده افسر به و نشدند خارج کارگران ولی شد  باز در هاآن شدن
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 برای هاینا که گنرادیم یکدیار به خروج هااام به کارگران کرد  اطلاعیبی اظهار او

 داد  خواهیم نشان فردا بررسیم  دینبا ما ولی ماس   ترساندن

 

  



 

 
 

 محمد صفوی 07

 7531آبان 7٣ چهارشنبه

 هارگکا یمحوطه در مخصوصاً پالایشااه  مخرلف هاینقطه در نظامی قوای صتب  امروز

 از و آمد بلادگو با نظامی سرهاگ یک دقیق 2٧:1  ساع در بودند  شده مسترقر مرکزی

 هاقسم  سایر کارگران هااام همین در بروند  خود کارهای مح  به خواست  گرانکار

 دشتتتدی یهازدن کف با که پیوستتتراد مرکزی کارگاه کارگران به ماظم صتتتنوف در

 آن از پس  کردند صحب  سرهاگ با کارگران یکمیره سپس شدند  استرقبال کارگران

 رئیس صتتب  3٧:٩ ستتاع  دودح در مدتی از ب د و خارج پالایشتتااه از فو  ستترهاگ

 یشرهندا شراف  به سوگاد و ونرمچرب زبان با کرد ست ی و آمد آبادان نظامی حکوم 

 قاضات ستپس و نشتد موفق که بروند خود کار ستر به کاد وادار را کارگران اشستربازی

 آوردن دستتت هب برای او اقدامات شتتتاهد تا بیایاد او همراه کارگران از ننر دو کرد

 به کسی و نایرد انجام مذاکره کسهیچ با بود قرار کهاین با باشاد  کارگران هایخواسره

 ارگرانک و شدند ماشین سوار فوراً ننر دو باشد  نداشتره را کردنصتحب  حق کمیره جز

 بنرسراد آنها هاهمر به را کمیره اعضای از یکی که بود این بکااد توانستراد که کاری تاها

 که شتتد داده اطلا  ضتتمن در گردد  م لوم نریجه ب دازظهر یک ستتاع  تا شتتد قرار و

 و اندزده غذا اعرصتتتاب به دستتت  نظامی حکوم  به اعرراض عاوانبه آبادان م لمین

 ااهپالایشتت اصتتلی یدروازه مح  در همبستترای اعلام عاوانبه بیرون راتمیت  کارگران

 بودند  رفره نظامی ماندهفر همراه که ننری سه ب دازظهر 8: 5٧ ستاع  در اند شتده جمع

 روز ات صتتانی هایخواستتره اجرای برای نظامی حکوم  رئیس گنرد و کردند مراج  

 شده اگر من به خودتان اعرماد دادن نشان برای که اس  گنره و اس  خواسره وق  شابه

 هایخواسره اب تا گنراد و نکردند قبول کارگران اما کاید  کار هم ساع  یک برای حری

 سربازان 5٧:5 ساع  در و  گش  بازنخواهاد کار سر به نشتود موافق  رستمی طوربه ما

 رفراد  بیرون کارگاه مح  از
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 7531 آبان 75 شنبه

 و اادکمی گووگن  و بحث خود بین سیاسی یهاخواس  سر بر کارگران مجدداً امروز

 ییداج و قهتنر از جلوگیری برای اکثری  ولی هستتراد مستتئله این مخالف ایعده هاوز

 شوند انرخاب ننر 6 کارگران یکمیره یاعضا ننر 75 از شتد قرار همچاین ایاد می کوتاه

 تربیش کمیره یاعضتا از ننر دو چون است   صتحی  کاملاً موجود طیشترا در کار این و

 ممکن هک داد هشتتدار کمیره یاعضتتا از یکی همچاین هستتراد  کارفرما با زدوباد دنبالهب

 افق مو کارکردن با که بدهاد راه پالایشتتااه داخ  به را کستتانی دیار یروزها از است 

 کایممی موافق  ظاهر در همه صورت این در بدهاد  مخصتو  کارت هاآن به و کااد

 آییم می تجمع مح  به مجدداً اما گیریممی کارت و

 مارظر و کرده تجمع 72 یدروازه جلوی آبادان م لمین از ای عده که شد داده اطلا 

 دکاا حرک  دروازه سم  به همه شتد قرار زیاد یهاوبحثجرّ از ب د هستراد  کارگران

 حدود که شتتد داده اطلا  ستتپس استت   کرده مرنر  را هاآن پلیس که دادند اطلا  که

 نیروگاه و نپرون ایران و آفیس جارال – پرروشتتیمی کارمادان و کارگران از ننر 7٧٧٧

 و اندردهک تجمع پالایشتتااه کارکاان از پشتتریبانی عاوانبه اصتتلی یدروازه جلوی اتمی

 از دوتن استت : آوری یاد به لازم]  استت  داده قرار شتتدید یمحاصتتره در را هاآن پلیس

 راهیماب یادزنده و کشلوله آبکاشتتتک مصتتتطنی یادزنده کارگری یستتتابقه با ف الین

 پیمانی کارگران عرصتتابا ستتازماندهی در مهمی نقش دو هر که جوشتتکار  زادهغریب

 مهمی نقش نیز بار این داشراد 7536 سال در صانی هایخواسره برای اصتنهان پالایشتااه

 اعرصتتابی کارگران از حمای  در دارخوین ایپروژه کارگران ستتازماندهی و بستتیج در

 [کردند  اینا آبادان پالایشااه

 

 7531 آبان 7٢ یکشنبه

 – یپرروشتتیم کارمادان و کارگران به شتتکلی ینتروحشتتیانه به نظامی مورانأم دیروز

 ننر دو حال و کرده زخمی را هاآن از ننر 78 و کرده حمله اتمی نیروگاه و آفیس جارال
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 و آلودخون پیراهن دادن نشتتان با کارگران یکمیره یاعضتتا از یکی استت   وخیم بستتیار

 ایدب سیاسی یهااست خو که نمود اعلام پلیس یوحشتیانه رفرار مورد در ستخارانی ایراد

 نظامی مورانأم یوحشیانه عم  این از که کارگران گیرد  قرار هاخواس  تمام صتدر در

 به نیز اعرصابی کارمادان 7٧ ساع  و داشتراد اعلام را خود موافق  بودند آمده خشتم به

 مرن ایاک گردید  اعلام مورد ٩ در کارگران یقط اامه و پیوستتتراتد کتارگران جمع

 :قط اامه

 

 7٢/٨/31 بادانآ پالایشگاه کارگران 7 شماره یقطعنامه

 رک شتت کارماد براداران و خواهران با همبستترای خاطربه آبادان پالایشتتااه کارگران ما

 یهاخواس  ایاک صانی  هایخواسره از وصول از پس ایران  مل  طبقات سایر و نن 

 :کایممی اعلام دارند لوی وا که را خود ملی
 

 نن  صا   کارمادان یهاخواس  از کام  پشریبانی و  حمای -7

 نظامی حکوم  لغو -8

 تب یدشدگان بازگش  و سیاسی زندانیان قیدوشرط بی زادیآ -5

 کشور اطلاعات و امای  سازمان انحلال -2

 المالبی  مرجاوزین مجازات و ت قیب -3

 ایران اخیر کشرار عاملان یکلیه مجازات و ت قیب -6

 ماه اسناد 8٩ به مرداد ٩ از نن  صا   روز دنندابرگر -1

 کشور فرهاایان هایخواسره به رسیدگی -2

 نن  صا   کارگران قبلی هایخواسره اجرای و رسیدگی -٩

 

 باید گرکار که گن  خود سخارانی ضمن کارگران یکمیره اعضای از یکی ستپس

 دّضتت مبارزات رهبری ی ای خود  تاریخی یوظینه و گیرد قرار مبارزه اول صتتنوف در
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 باید  گن نمایادگان از دیار یکی ستتپس گیرد  عهدهبه را ستتلطاری ضتتد – امپریالیستتری

 آن از ب د !چه ی ای کارگران اتحاد که داد نشتتان اراذل این به و شتتکستت  را ستتکوت

 وت بر مل  درود زحمرکشتتان  رهبر قهرمان  کارگر» شتت ارهای دادن به شتترو  کارگران

 اًقبل کردند  «   و انقلاب یمدرسه اعرصتاب  اعرصتاب  پیروزی  – مبارزه – اتحاد -  باد

 رد کارگران  و کارمادان به ارتش یوحشتتتیانه یحمله عل  به کارگران که بود قرار

 به ب د و هستتریم ب دازظهر 3 ستتاع  تا که کردند اعلام مجدداً کااد  تحصتتن پالایشتتااه

 مانیم می مرحصن م لمین کاار در بیمارسران در ب دازظهر 2 تا و رویممی بیمارسران

 

 7531 آبان 7٢ شنبه سه

 در رانکارگ مسئولی  و نن  صا   اعرصاب اهمی  مورد در هایسخاران تربیش امروز

 ارزهمب یادامه برای کهاین و زدمی دور بادانآ پالایشتتااه خصتتو هب و ایران مل  قبال

 یمیرهک یجلستته ینریجه همچاین بدهیم  ادامه اعرصتتاب به و باذاریم مایه خود از باید

 :بود اینچ انجامید طول به ساع  3 حدود که کارگران

 اند کرده دسترایر را ما رفقای از ننر 2 که رستانیممی همکاران یکلیه اطلا  به  اولاً»

 ول د کهاین گرفرن نظر در با شتتوند  مذاکره وارد ما با بخواهاد امور مستتئولین اگر ثانیاً

 استت  رارق بدین کمیره تصتتمیم خیر  یا بکایم مذاکره هاآن با ما آیا آمده کار ستتر نظامی

 ان جه تمام عمومی افکار حاضتتر حال در که دلی  این به بکایم  مذاکره هاآن با ما که

 ودخ مروجه تربیش را عمومی افکار کهاین خاطر به و ماستت  مروجه ایران خصتتو هب

 موارد ستتر بر باید ندهیم  نظامی مورانأم و پلیس دستت هب اینهبها همچاین و ستتازیم

 امر مستتتئولین با مذاکره قبلی شتتترط که داریممی اعلام پایان در کایم  مذاکره قط اامه

 کثری ا موافق  مورد کمیره یقط اامه  «باشدمی ما شده دسترایر رفقای از تن 2 زادیآ

 که دگنرامی و کردندمی مخالن  وانج کارگران از ب ضتتی اما گرف   قرار کارگران

  کااد  آزاد را ما رفقای تا باشیایم بس  باید
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 کانیستتمم گرفرن نظر در با همواره باید ما که باشتتاد داشتتره توجه باید کارگر رفقای

 مبارزه و نمائیم عم  مشخص طایشر و موق ی  به توجه با و کارگران یمبارزه و حرک 

 مخالن  با اهپالایشا در نشرن بس   طیشرا این در کهاین گرفرن نظر در با دهیم  ارتقا را

 و ملهح با تا نظامی مورانأم دستت هب ستت اینهابه که گردید روبرو کارگران اکثری 

 راراصتت و پافشتتاری قدراین نباید شتتکااد  هم در را اعرصتتاب کارگران  کردنپراکاده

 کردند می

 

 7531 آبان 71 چهارشنبه

 ادینچ با بادانآ نظامی فرماندار اسنادیاری تیمسار]ب دازظهر[  دقیقه 8٧:5 ستاع  امروز

 انکارماد و کارگران اقرصتادی هایخواستره به راجع و آمد کارگران پیش    و پوشزره

 کار سر بر که خواس  کارگران از و کرد صحب  شده موافق  هاآن تربیش با کهاین و

 زدور م استتنادیاری رفرن از ب د و شتتد مواجه انکارگر یاستترهزا و خاده با که برگردند

 کار سر به را ت طیلی روز سه کارها نوب  یکلیه و پروسس که گذاشتراد قرار کارگران

 72 و 75 درهای جلوی و نایرد کارت کسی بدهاد کارت خواسراد اگر شد قرار و نیایاد

 کااد  تجمع

 

 7531 آبان ٤7 یکشنبه

  طر هب و اندکرده قر  را پالایشتتتااه تمام فاشتتتیستتت  پلیس و نظامی مورینأم امروز

 ریجلوگی هاآن تجمع از کارگران میان در وحش  و رعب ایجاد با دارند س ی گوناگون

 مواجه ومبات و سرنیزه با بروند تجمع مح  به داشتراد ست ی که کارگران از ایعده کااد 

 گاهکار (شدند آزاد مدتی از پس که) شدند دسترایر کارگران از ننر 5٧ حدود و شتدند

 توانادمی کارگاه کارگران فقط و استت  نظامی نیروهای کام  یمحاصتتره در مرکزی

 وسطت بودند رفره جاآن به مرکزی کارگران همراه که کارگران از ننر چاد بروند  جاآن

 این اب خوردند  کرک شدتهب آنها از تن دو  اعرراض عل  به و دسرایر نظامی نیروهای
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 سر ب دازظهر که گذاشتراد قرار و دادند ادامه اعرصتاب به مرکزی کارگاه کارگران حال

 کارگران یمدهع اکثری  اس  حاکم پالایشااه در که اخرااقی و فشار تمام با نیایاد  کار

 اند نرفره خود کار سر به و اندکرده خودداری کارکردن از همچاان

 

 7531 ابان ٤٤ دوشنبه

 رانکارگ خورد می چشم به هاقستم  اکثر در کاریکم و اعرصتاب هپالایشتاا در امروز

 روند نمی کار ستتر به که اندکرده اعلام ایقط اامه طی (جوان کارگران اکثری ) مبارز

 یلیهنق وستتای  و اتوبوس رانادگان اند شتتده پالایشتتااه وارد کارگران از بستتیاری ولی

 و ونق حم  یاداره ت میرات  قسم  انکارگر ولی بازگشتراد  خود کار ستر به ستااین

 نیامدهاند کار ستتر به (overhaul) کلی ت میرات و مرکزی کارگاه کارگران اکثری 

 ظامین مورینأم اند زده دس  خود کار مح  در نشسره اعرصابِ به  اندآمده که کسانی و

 را ارگرانک از بسیاری و آورندمی کار سر به را کارگران سرنیزه و اسلحه زور هب پلیس و

 و کاریکم احوال این تمام با اند کرده اذی  و دستترایر خانه در چه و کار مح  در چه

 خورد می چشم به کاملاً پالایشااه یهابخش اکثری  در اعرصاب

 

 7531 آبان ٤5 شنبه سه

 اکثر در اریککم و اعرصاب اس  برقرار پالایشااه در که سرنیزه حکوم  و فشار تمام با

 یهاقستتم  و نقاط تمام در نظامی مورینأم دارد  ادامه همچاان ت میراتی یهام قستت

 راتت می کارگران همه این با گردند می تجمع هرگونه مانع و شتتده مستترقر پالایشتتااه

 هب کوچک  ت میراتی یهاقستتتم  ستتتایر و کلی ت میرات مرکزی  کارگاه ونق حم 

 کار سر به نقلیه وسای  رانادگان و پروسس نکارگرا دهاد می ادامه کاریکم و اعرصاب

 سراد کش را خود اعرصاب و برگشراد
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 7531 آبان ٤٢ چهارشنبه

 ولی دارد ادامه همچاان پالایشتتتااه ت میراتی یهاقستتتم  از برخی در فقط اعرصتتتاب

 که ار کارگرانی از ننر چاد امروز شود می دیده ت میراتی یهاقستم  تمام در کاریکم

 دامها چاانهم کاریکم و اعرصاب مرکزی کارگاه در کردند  آزاد بودند کرده بازداش 

 خود کار مح  به شتتتده آزاد ونق حم  ت میرات کارگران از ننر دو همچاین دارد 

 اند داده ادامه خود اعرصاب به پابرجا همچاان ونق حم  کارگران اما بازگشراد 

 

 7531 آبان ٤1 شنبه

 قرار خورد می چشتتم به ت میرات یعمده یهابخش در کاریکم و اعرصتتاب هم امروز

 یحربه رماکارف کاریکم بردن بین از خاطر به نکاد  قبول کاریاضافه کسهیچ که شده

 ب نو دو در را مهم یهاقستتم  ت میراتی کارگران که نحو این به برده  کار به ایتازه

 همه که بیایاد عصتترکار دیار یعده و روزکار عده یک که کرد اعلام و کرد تقستتیم

 صتتمیمت کارگران بیایاد  روزکار همه شتتد قرار و نکرد قبول کسهیچ و کردند مخالن 

 در و ی سیاس هایخواسره خصوصاً کام   هایخواستره به نرستیدن عل  به که اندگرفره

 وشابهد زرو از دوباره خرمشهر  یرحمانهبی کشرار و پالایشااه به ارتش ورود به اعرراض

 نمایاد  اعلام عمومی را اعرصاب

 یوحیهر سابق به نسب  پروسس کارگران خصوصاً و اس  خوب کارگران یروحیه

 کار از دستت  دوشتتابه روز از که اندکرده اعلام پروستتس قستتم  چاد و دارند بهرری

 ( 7531 آبان و مهر گزارش )پایان کشید  خواهاد

 

 ضتت ف  نقاط و دستتراوردها بررستتی به هنویستتاد کارگران گزارش  از بخش این در

 کااد می اشتتتاره اعرصتتتابات از دوره این در شتتت ارها بررستتتی و هاکاستتتری  هابودکم

 توجه اب اعرصابات از دوره این هایدسراورد ترینبزرگ از یکی که م رقدند نویستادگان
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 یکمیره» تشتتتکی  کارگری  جابش درون در مقطع آن در موجود عقیدتی تاو  بته

  بود  مبارزات پیشبرد برای «کاادههاگهما

 

 7531 دی -آذر -آبادان پالایشگاه دوم اعتصاب از گزارشی

 7531 آذر 77 شنبه

 ایامیهاعل کارگران قب  روز چاد بود  پالایشتتااه دوم اعرصتتاب آغاز شتتابه کلی طوربه

 بخو ذهای آمادگی با نیز کارگران شتتدند  عمومی اعرصتتاب خواستترار و کردند پخش

 ما کااد ارکهم[ ] هاقسم  تمام اگر گنرادمی اغلب و آمدند پالایشااه به اعرصاب رایب

 با تماس بدون هاقستتم  تمام روز این در کرد  نخواهیم کار استت ( قستتم  هر ماظور )

 هاادهران اما کردندنمی کار ت میرات قستتم  گاراژ در کشتتیدند  کار از دستت  یکدیار

 هب اعرصاب برای وجوشتیجاب نن ( یتصتنیه ) پروستس در و دادند ادامه را خود کار

 .خوردمی چشم

 7531ذرآ 7٤ یکشنبه

 یدرباره ییهابحث داشتت   ادامه پروستتس و هاراناده همراهی بدون اعرصتتاب نیز امروز

 در عمومی( )ت میرات overhaul اورهول قستتم  یا و مرکزی کارگاه ستتوی به رفرن

 ظامین قوای توستتط مرکزی کارگاه بودن محاصتتره عل  به که درگرف  کارگران میان

 به وجهت با کارگران به نظامیان یورش چون نشود  انجام کاری چاین که شد هردانست لازم

 ود ضتتمن در داشتت   دربر را جمع شتتدنمرلاشتتی امکان اعرصتتاب کام  نارفرن شتتک 

 را هانآ هک چون نارفراد  تحوی  را کار پروسس عصرکار کار( )نوب  شین  از قسم 

 چون لیو گرفراد  هاآن از ییشتااسا یهاعکس و برده مرکزی دفرر به بازخواست  برای
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 خود کارهای ستتر به گنراد و داده پس هاآن به را هاعکس نشتتد عایدشتتان اینریجه

 آماده آذر 76 برای» عاوان تح  ایاعلامیه روز این در باشتتتیاید  جاهمان و برگردید

 آن در ستوسیالیسری چپ محلی گروه یک] «عمواوغلی حیدر انیار» گروه از «شتویممی

 و آمده محوطه به مرکزی دفرر کارمادان امروز شتتد  پخش مرکزی کارگاه در [مقطع

 در نتحص هنره یک اعلام آنها شتدند  روهروب آوراشتک گاز پرتاب با که کردند تجمع

 .نمودند خانه

 7531آذر 75 دوشنبه

  دگردی ابلاغ کارگران تمام به شتتتدهعاوان یخواستتتره پاج مرکزی کارگاه در امروز

 از: بودند عبارت هاخواسره

 کشور سراسر در نظامی حکوم  لغو -１

 تب یدشدگان و سیاسی زندانیان یکلیه قیدوشرط بی آزادی -２

 رینن باراسارت دادهایرقرا تمام الغای و نن  صا   یهاقسم  تمام کردنملی -３

 اخیر هایکشرار انبمسب و عاملین مجازات -４

 اقرصادی و صانی یهاخواس  یکلیه برآوردن -５

 بیمذه غیر و مذهبی از اعم پهلوی رژیم ضد هایاعلامیه مسرقیماً مرکزی کارگاه در

 هاساتوبو ب دازظهر استت   شتتده چستتبانده اعلانات تابلوی در شتتاه از ییکاریکاتورها و

 ینا و کشتتیدند کار از دستت  هاراناده تمام چون نیامدند پروستتس کارکاان بردن برای

 کراب یشروپ کارگران هاقسم  تربیش در شد  اعرصابی کارگران یروحیه تقوی  باعث

 ثاریآ حری و اس  خوبی یهاکراب م مولاً که ورندآمی کار سر به بحث و مطال ه برای

 یدرح یاران» گروه از دیواری ینشریه دو صب  امروز شود می دیده نیز لاین و مارکس از
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 و بر  و آب ستتازمان و خار، کارگران یاعلامیه همچاین شتتد  پخش «اوغلی عمو

 .شد پخش کمی ت داد به «سرخ شنق» از ایاعلامیه

  7531آذر 7٢ شنبهسه

 پول آوریجمع به شرو  هاقسم  در ب دازظهر اس   کار مشغول پروسس هم باز امروز

 ستتتم ق کارکاان از البره مودند ن مطبوعات اعرصتتتابی کارکاان و ناارانروزنامه برای

 کشور سراسر در اعرصابیون همبسرای ینشانه تاهانه عم  این نشتد  گرفره پول پروستس

 در بیان و قلم آزادی اهمی  از او در، و کارگر یطبقه سیاسی رشد بیانار بلکه اس  

 رنگ با بزرگ شتت ارهای مخزن ستته روی پالایشتتااه در امروز استت   اجرماعی مبارزات

 نکارگرا بر درود - خائن شتتاه بر مرگ از: بودند عبارت که بود شتتده نوشتتره فشتتاری

 یطبقه آزادی راه در پیکار ستتازمان» از اعلامیه دو همچاین …و خمیای بر درود - مجاهد

 .شد پخش محدود میزان به «کارگر

 7531آذر 73 چهارشنبه

 را بوساتو یک ادان(آب نن  شرک  مسکونی مااطق از )یکی آبادشتاه در گذشتره شتب

 باز ولی دندز آتش بود ایسراده پروسس کارگران کردن سوار برای ایسرااه اولین در که

 تلنن یوسیلهبه تهدیدهایی دیار طرف از آمدند  خود کار سر به پروستس کارگران هم

 کیی که طوریبه زدند  ]کرک[ را هاآن از ننر چاد حری و شدمی پروستس کارگران به

 یا و هاماشین شتکسرن یا و هاآن زدن قصتد همه کلاً شتد  بسترری بیمارستران در اهآن از

 طرف از تهران وقایع مضتتمون با ایاعلامیه امروز دارند  نحو هر به را هاآن کردن اذی 

 اوین ندانز یدرباره دسری کپیپلی صتورت هب ایاعلامیه نیز و مرکزی کارگاه کارگران

 ایامهبخشا طی شد  پخش «پالایشااه کارکاان» فطر از هس هشتمار یاعلامیه همچاین و
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 سایؤر طرف از شناهاً ساع  یک از ب د و اس  ت طی  یکشابه روز که شتد داده اطلا 

 اس : عام  دو به توجه با رژیم ت طیلی .اس  ت طی  هم شابه روز که شد گنره قسم 

 م هجا مذهبی فرهاگ به احررام به تظاهر و مردم مذهبی تمایلات از گیریبهره -１

 تمام کارگران آزاد تجمع برای ایزمیاه خود اعرصتتتابتات دانتدمی کته رژیم -２

 آگاهی نشتتر برای طییشتترا آزاد اجرماعات این و شتتودمی تولیدی یهاقستتم 

 .زندیم ت طیلی به دس  ورد آمی پیش خبر کسب و دموکراتیک و طبقاتی

 7531آذر ٤7 شنبهسه

 هم را ابهش و جم ه و شابه )پاج آمدند کار سر بر کارگران طیلیت  روز پاج از ب د امروز

 - ودب ت طی  عاشورا و تاستوعا برای هم دوشتابه و یکشتابه روزهای و کرده اعلام ت طی 

 و ردندکمی صحب  دیروز وقایع یدرباره هم امروز (-اس  نبوده ت طی  تاسوعا تاکاون

 آبادان در تظاهرکاادگان و ارتش ینب زدوخورد در دیروز چون بودند  ناراح  همای

 رد حادثه بودند  شده دسترایر زیادی خیلی یعده و زخمی ننر 88 و شتهید ننر 1 حدود

 تمام کردند  شتتترو  را تیراندازی دریایی ینیرو افراد و داد رخ جمشتتتیدآباد یماطقه

 و دراپیوس هاآن به نیز پروستس کارگران و هستراد اعرصتاب حال در ت میرات کارگران

 رتبیش حاضتتر حال در اند زده اعرصتتاب به دستت  یکشتتابه روز از پروستتس کارگران

 س ا این اس  ذکر قاب  که دیاری یمسئله .اندشده خاموش حری پالایشااه یهاقسم 

 کار از دس  چهارشابه روز صب  رینایاری( )شترک  اریقما پیمانکاران ]کارگران[ که

 هایهخواسر شدند  جمع اس  واقع پالایشااه وسط در که خود دفرر مح  در و کشتیدند

 در [کاادمی کار نن  شرک  کارگران با تربیش پیمانکاری این افراد] بود  صتانی هاآن

 یک با اس  مسرقر پالایشااه در خود سربازان با که سرگردی صب  5٧:7٧ ساع  حدود

 اکارفرم از را هاآن هایخواسره که داد قول آنها به و رف  هاآن ستراغ به سترباز کامیون
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 به را هانآ و بود داده کارگران به نظامی فرماندار اسنادیاری که قولی همان )ماناد بایرد

 (خواس  فرص  نیز هنره دو مدت و فرسراد خود کارهای سر

 7531آذر ٤٤ چهارشنبه

 وزیرد چون آمدند  کارها سر به ترقوی یروحیه و تربیش خشم با کارگران صتب  امروز

 رنن چاد آبادان[ در فقیرنشتتین و کارگری ایمحله] «ستتده» یناحیه در زدوخوردهایی در

 صاباعر به همچاان پروسس نیس ( دس  در کسی شدن کشره از اطلا  ) اندشده زخمی

 یاد آنمی نیز کار سر به اعرصاب روز از اصولاً هاآن از ایعده حری و دهدمی ادامه خود

 ونچ دهادمی ادامه کار به کارمادان توستتط )فقط کاادمی کار که ییهاقستتم  ت داد

 هام قس سایر اند شده خود تولید کاهش به مجبور هسراد( اعرصاب در کارگران یهمه

 کرد ذکر ار مسئله این باید اند خوابیده کلی طوربه یا کادمی گردش هاآن در نن  فقط

 به رو یارد شین  چاد تا پالایشااه نن  رذخای و هسراد اعرصاب حال در مااطق تمام که

 اکاون ولی ستترنیزه  زوربه هم آن کردمی کار گچستتاران فقط تاکاون )البره استت  اتمام

 هب که رستتید پالایشتتااه به خبر این صتتب  امروز اند(کشتتیده کار از دستت  نیز هاآن

 ظهر یقهدقی 5٧:77 ستتتاع  در اند نموده زخمی را ای عده و کرده حمله کارآموزان

 ستتر به ایدب که گنره کارگران به و آمده مرکزی کارگاه به نظامی( )فرماندار استتنادیاری

 ارگرانک باشد  اعرصاب پالایشتااه در نباید دیار شتابه روز از و بازگردند خود کارهای

 ارک ستتر به ب دازظهر که کردند علاما  استت  شتتده که تهدیدهایی به اعرراض در نیز

 زنی هاآن و رسید کارگران سایر به ب دازظهر دو ستاع  حدود در خبر نای آمد  نخواهاد

 ادند فرسر کار سر به را هاآن زور با شتابه روز از اگر که شتد قرار و کردند تر، را کار

 د نیایا پالایشااه به دیار ب دازظهر از
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 7531ذرآ ٤3 شنبه

 عزمی اب ت میرات رانکارگ  نظامی فرماندار قب  هنره یچهارشتتتابه مستتترقیم تهدید با

 زا گروه یک قب  روز دو دادند  ادامه اعرصاب به و آمدند خود کارهای ستر به ترراست 

 فقط شتتاه زمان در که باشتتااهی] Annex)) انکس باشتتااه در را پروستتس کارمادان

 را هاآن یددته سری یک وطی کردند جمع[ داش  هامهادس و کارمادان به اخرصتا 

 انکس سالن به را پروسس کارگران از ننر 3٧ حدود در ب د روز در و دکردن کار به وادار

 در شتتما برادران و خواهران که قرآن به هاآن دادنقستتم و تهدید طی هم باز و بردند

 شین  ود ولی بود( صب  شین  )این کااد می وادار کار به را هاآن ندارند  نن  روسراها

 طی و آمدند کار ستتر به شتتین  همان که صتتب  امروز تا نارفراد تحوی  را کار ب د

 خبردار ااهپالایش وقری و رفراد کار سر به کرد پروستس رئیس عظیمی که ییهاصتحب 

 رایب که بود هاقستتم  از ب ضتتی ولی شتتدند مواجه کارگران تمام ننرت و خشتتم با شتتد

 ت میرات ) overhaul اورهول چون که داشتت  کلی ت میرات به احریاج شتتدنروشتتن

 خبردار صب  7٧ ستاع  حدود در ماندند  خاموش هاآن زدنمی کار به دست  استی(است

 احاطه را دروازه استتلحه و چوب با ستتربازان و اندبستتره را پالایشتتااه درهای که شتتدیم

 اسکورت با شهربانی رئیس با همراه سترهاگ چاد صتب  77 ستاع  حدود در اند کرده

 مرکزی کارگاه به استتلحه( و چوب با همراه ستترباز کامیون هشتت  و پوشزره 73 ) زیاد

 و جایک در کارگران تمام و شدند کارگاه وارد سرهااان با همراه سربازها اکثر آمدند 

 هب کارگر یک ولی شتتدند  تهدید هاستترهاگ طرف از که گرفراد قرار هاآن رویهروب

 الؤس او از کرد  اهیمنخو کار ما نریجه در اید نداده را ما هایخواسره شما که گن  هاآن

 ایمهداد شما به را آنها توانسریم که جاآن تا ما و نشده داده شما یخواستره کدام که شتد

 یراخ کشرارهای عاملان مجازات خواسرار ما مثلاً که شد داده جواب کارگر طرف از ولی

 این در نتاخود قولهب اید کرده را کشرارها این خودتان که دلی  این به شما ولی ایمشده
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 کاید  دستتترایر را هاآن توانیدنمی کشتتتیدمی را ما خواهران و برادران مقدس  لباس

 از ییک شتتتد  پشتتتریبانی کارگران طرف از که زنیمنمی کار به دستتت  هم ما درنریجه

 خوش انزب با کهاین یکی اند گذاشره شما پیش راه دو که کرد عاوان طوراین هاسرهاگ

 در دکردی مقاوم  اگر و زنیممی خشتتون  به دستت  ما نرفرید گرا که بروید کار ستتر

 را تانهایخانه و کایممی اخراج را همای و گیریممی را تانیهاعکس دوم یدرجه

 مانیهاعکس ستتادگی همین به که داد جواب کارگر همان مقاب  در که کایممی تخلیه

 را مانیهاعکس اگر که دانیممی را این و ماستت  یخانه پالایشتتااه نچو دهیم نمی را

 ریمخواستت روزی اگر و بادیدمی گلوله به را ما دروازه جلو در شتتما مطمئااً بدهیم تحوی 

 اهدروازه از هم با همه و دهیممی تحوی  هم با را هاعکس هم با همای بکایم را کار این

 زنیمیم خشون  به دس  مرقابلاً هم ما بزنید خشون  به دست  شتما اگر رویم می بیرون

  [اس  پالایشااه یهادسرااه به زدن ضربه ماظور]

 از ولی بروند ناهار برای خواهادمی که کردند اعلام همه و بود دقیقه 77:3٧ ستتاع 

 ام که کاید روشتتن و خاموش را هادستترااه لااق  گنراد و شتتد ممان   هاارتشتتی طرف

 شپخ ناهار یابر همه و ندادند اهمی  کارگران ولی اید زده کار به دستت  شتتما یمیباو

 را ما اگر که گنراد ت میراتی کارگران به مرکزی کارگاه هایبچه رستتروران در شتتدند 

 بارهدو هم ما که باشید مطمئن و دهید ادامه اعرصاب به شتماها کردند کار به وادار زوربه

 گاهکار که ندکرد اعلام کارگران به ستتاؤر هاقستتم  اکثر در پیوستت   خواهیم شتتما به

 ادامه اعرصتتاب به هلمستتئ این به توجه بدون ت میرات کارگران ولی کرده کار به شتترو 

 رآخ یهانزدیکی بودند  کرده روشتتن را هاماشتتین فقط کارگاه کارگران واق اً و دادند

 زا یکی که زندمی دستت  ستتمباده ستتاگ یک به کارگاه یک در گروهبان یک وق 

 که رف  نشانه او طرف به را اسلحه گروهبان و پرداخ  مشاجره به او با جوان کارمادان

 بود( سرباز از پر کارگاه که گن  باید را این )البره کردند هو را او کارگران تمام ناگهان

 این به هتوج بدون کارگران ولی رفراد نشتتانه کارگران طرف به ستتربازان تمام ناگهان و
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 وجود دلی  هب که کردند اعلام و خواسراد را گاهکار رئیس و آمده کارگاه بیرون به مسئله

 یک یحر که موق ی تا و زنیمنمی کار به دستت  ما پالایشتتااه ک  و کارگاه در ستترباز

 که ودب آویزیدس  این البره زد  نخواهیم کار به دس  دارد وجود پالایشتااه در سترباز

 ادامه ودخ اعرصتتتاب به کارگاه ترتیب بدین بودند  آن مارظر کارگاه کارگران اکثر

 .دهدمی

 7531آذر ٤٢ یکشنبه

 در هاآن خواس  و کارکاان و نظامی قوای بین کارگاه در دیروز برخورد از صب  امروز

 و شتتدنمی دیده پالایشتتااه یمحوطه در ارتشتتی نیروی هیچ نظامی  قوای خروج مورد

 صتتب  روزام مرکزی کارگاه کارگران بودند  کرده مستترقر گاراژ طرف در را همای

 ظامین قوای هم باز کردندنمی کار اگر که کردند اعلام چون نمودند  روشن را هادسرااه

 [نظامی قوای] هاآن دیار  ما کردن کار با حساب همین روی و شتدمی سترازیر جاآن به

 ایدب افراد  نخواهاد دارد  را آن رهبری و اعرصتتاب شتترو  مرکزی کارگاه کهاین فکر به

 توانیم حری که کردندمی کار شتتدیدی کاری کم با مرکزی کارگاه نکارگرا گن 

 هاقسم  سایؤر به نظامی حکوم  صب  7٧ ستاع  در کردند نمی کار که کرد عاوان

 وناگونیگ یهاجواب با البره که بایرند را اعرصتتابی کارگران یهاعکس که کرد اعلام

 یسابقه سال 5٧ که گن  رشقستم رئیس به کارگری شتدند  روهروب کارگران طرف از

 که  گن قستتمرش رئیس به خطاب دیاری کارگر و روممی می  کمال با بده را خدمرم

 موزهاکارآ یوسیلهبه همه هاقسم  داد  نخواهم تو به و نارفره تحوی  تو از را ماعکس

 لاورهو از ییهاقستتم  و بر  قستتم ] اندگرفره تصتتمیم همه و گرفره قرار رابطه در

overhaul) اورهول کارگران همه آن از قب  که دقیقه 5٧:77 ساع  در بروند  خانه به 

 اکثر هک کرد سخارانی آبادان شهربانی رئیس امیای سرهاگ بودند  کرده جمع جایک را

 شصحبر هاوز کردند نمی گوش یا و زدندمی حرف هم با او صحب  موقع در کارگران



 آموزیم؟چه می 75از اعتصاب کارگران نفت در انقلاب  31 

 ظهر شتتدند  پراکاده نهار عاوانبه کارگران دقیقه 33:77 ستتاع  در که بود نشتتده تمام

 ملی زایع خاطر به فردا شد مطر  و نیامده کار سر بر ت میراتی کارگران از زیادی ت داد

 .نیایاد خود کارهای سر به خمیای اللهآی  طرف از

 7531آذر ٤1 دوشنبه

 .نیامدند خود کارهای سر به انبارها و ت میرات کارگران از %٩٧ حدود

 آذر ٤٨ شنبهسه

 .نشدند حاضر خود کارهای سر ت میرات کارگران مجدداً

 آذر ٤٩ چهارشنبه

 ادامه پالایشتتااه ت میرات یهاقستتم  و گاراژ ت میرات و لواوره قستتم  در اعرصتتاب

 رفرادگ شتتدگاناخراج عاوانبه را قبلی ت داد بر علاوه دیار ننر پاج عکس امروز .دارد

 از اهپالایشتتا کارگران بودند  مخرلف یهاقستتم  پیشتترو و بخو کارگران از هااین که

 طبقه آزادی راه در پیکار ستتتازمان» از نیز هاییاعلامیه ندارند  کام  اطلا  مستتتئله این

 د شتت پخش پالایشتتااه شتتمالی یناحیه در «عمواوغلی حیدر یاران» گروه توستط «کارگر

 زا ایاعلامیه امروز شتتد  خشپ گروه همان طرف از نیز گ تره هوشتتاگ رفیق دفاعیات

 قید آن طی و «دهیم ادامه خود اعرصاب به» کهاین مضتمون با پالایشتااه کارکاان طرف

 .شد پخش کرد  خواهاد اعلام همه به را اعرصاب یدوباره آغاز تاری  که بود شده
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 7531 دی ٤ شنبه

 در و ودب کاادهگهماها یکمیره جزء قبلاً که کارگران از یکی مرکزی کارگاه در امروز

 میان در ننوذی ونیز نموده اعرصتتتاب پیشتتتبرد مورد در زیادی خطاهای مواقع تربیش

 صبن کارگاه تابلوهای در را صتانی هایخواستره دوباره داشت  کارگاه مستن کارگران

 هاآن جای ملی هایخواستتره پیشتترو کارگران یمداخله با روز همین ب دازظهر ولی کرد

 یمرحله هب کار این با که شتتدمی گنره پیشتترو کارگران طرف از که طوریبه گرف   را

 انیص بخواهد هاخواستره اگر که شتدمی عاوان حری و کایممی گردعقب اعرصتاب اول

 کارگران میان در اتنا  همین عین و برویم خود کارهای ستتر به که همان بهرر باشتتد

 هک پالایشتتااه کارکاان یمیهاعلا صتتب  امروز بود  بحث مورد هم overhaul اورهول

 م ین ار آن موعد و بدهیم ادامه را خود اعرصتتاب بود شتتده گنره که قبلی یاعلامیه پیرو

 ود ب کرده اعلام صب  امروز همین از را اعرصاب موعد اعلامیه این شتد  پخش بود نکرده

 در راننجا و اهواز در ESCO]] استتکو م اون «گرین پ » ترور خبر ظهر از ب د امروز

 کرده ادیزی اسرقبال مسئله این از همه که شد پخش پالایشتااه در «کوره نن » لوله خط

 ستتوار گرفراد تصتتمیم اعرصتتابی کارگران امروز .بودند خوشتتحال موضتتو  این از و

 .نشوند (پالایشااه )سرویس شرک  یهااتوبوس

 7531دی 5 یکشنبه

 ینب در کلاً شتتد  پخش کردندمی کار هاقستتم  ب ضتتی در که کارگرانی استتامی امروز

 باید ار رفراری چه شکناعرصتاب کارگران با که است  بحث مورد مستئله این کارگران

 باید البره  بودند موافق کارگران این به دادن نشتتان وشتترمضتترب با اکثراً که گرف  پیش

 روز چهارده حقو  در که را شکناعرصتاب کارگران از یکی خانه پیش شتب که گن 

 ش پ شتکناعرصتاب کارگران نای و زدند آتش بود گرفره دسترمزد تومان 3٧٧/76 قب 
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ام ن] «بریم» ت میرات قستتم  در امروز شتتوند می تهدید کارگران بقیه ستتوی از هم ستتر

 نرن هش  شرم و ضرب ضمن و شد حمله کارگران به ارتش طرف از [بادانآ ای درمحله

 س ی ااهپالایش در پیشرو کارمادان طرفی از بودند  هکرد دسترایر هم را ننر پاج هاآن از

 .کااد برقرار مسرقیم روابط کارگران با که دارند فراوان

 7531دی ٢ چهارشنبه

 بر اکثراً کارگران اند نپیوستتره اعرصتتابیون به رانادگان و پروستتس کارگران هم باز امروز

 قو ح کارگران به فردا برای ودب قرار اند کرده تحریم را آن و شوندنمی سوار هااتوبوس

 که گن  توانمی شتتود نمی پرداخ  حقوقی که شتتدیم خبردار امروز ولی شتتود داده

 ادو ص به کستی تاکاون دیار طرف از دارد  ثیرأت کارگران روی استاستاً مالی یمستئله

 رورتض و اعرصاب صادو  یمسئله تراک  یک طی امروز اس   نکرده همراج  اسلامی

 مرکزی کارگاه در و شتتد پخش «خلق مرحدین» گروه طرف از قستتم  هر در آن ایجاد

 استترقبال با و هشتتد زده تابلوها در مذهبی غیر چه و مذهبی چه اعلامیه نو  چاد روزههمه

 رصاباع اعلام فردا از اس  قرار پالایشااه پیشرو کارمادان طرفی از شتود می روبرو همه

 داشره  دیدش کاریکم ولی بودند نکرده اعرصتاب ونتاکا که دقیق ابزار ت میرات کااد 

 علاما کارگران با شتتد زده کارگاه تابلوی در که اعلامیه یک طی و کرده اعرصتتاب اعلام

 نای به و کرده آویزان چادر یک دقیق ابزار کارگاه در دم دیروز  نمودند همبستتترای

 ن زمان بخاطر نبود اگاهیستتنانه در آأمر]  بودند داده قرار تحقیر مورد را هاآن وستتیله

که  وجود چاین برخوردهایی  ارگران و ف الان کارگریدر میان ک و جاستتیری فمایستتری

برخی از کارگران به اعرصتتاب را با نشتتانه های زنانه و آویزان کردن چادر زنان  نپیوستترن

 راه مبارزان» فطر از ای اعلامیه ظهرازب د [تلقی می شتتتد! «عادی»امری   تحقیر کااد

 اباعرصتت یبارهدر جام ی گزارش که [خلق مرحدین]« ایران کارگر یطبقه حزب ایجاد

 و کردند بالاسرق خوبیبه کارگران گزارش این از  یاف  انرشار بود بادانآ پالایشااه اول
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 این شتتد  پخش پالایشتتااه کارکاان 2 شتتماره یاعلامیه امروز کردند  قبول را آن همای

 اظیمت پالایشتتااه یهاحرک  جریان در و آگاه کارگران با رابطه در و بیرون از اعلامیه

 .شودمی

 7531دی 3 شنبهسه

 گاهکار به ارتشی نیروهای صب  امروز دارد  ادامه گذشره هایروز مث  همچاان اعرصاب

 و دهدا قرار شرم و ضرب مورد را جوان کارگران چوبی یهاباتوم با و برده حمله مرکزی

 یهانکامیو و پوشزره چاد که بود صورت بدین حمله بردند  خود با را هاآن از ننر پاج

 زا یکی و ریخره ینیپا صتتداوستتر با آن نراتن و آمده کارگاه خود راهرو به ارتشتتی

 بوده اهکارگ یهاجوان او ماظور] «بزنید را آموزدانش» که بود گنره فریاد با هاگروهبان

 این یط شدند  زخمی ننر چاد و ریخراد هم روی بقیه که دویدند سریع قدراین و [اس 

 چما  زور به را هاآن و بودند داده دستت  از را خود یروحیه کارگاه کارگران جریان

 یول ایسرادند دسترااه پشت  و کرده روشتن را هاماشتین هم هاآن و کردند کار به وادار

 رانکارگ با و رفره گاراژ ت میرات طرف به کارگاه از ب د د نزدن کار به دستتت  عملاً

 هب دیار جااین رد ولی بروند خود کارهای سر به که خواستراد هاآن از و کرده صتحب 

 زمانی ات را هادسرااه ولی نزد کار به دس  کستی عملا هم ایاجا نکردند  حمله کارگران

 و شده برخبا بالا یمسئله از «لواوره» وقایع این طی داشراد  ناه روشن بودند سربازان که

 هر و کرده مانور به شرو  پالایشتااه تمام در ستربازان شتدند  پخش آن کارگران یهمه

 دوار اصلی یدروازه از سربازها که صتب  کردند می حمله آن به دیدندمی که را جم ی

 اه کارگ به حمله خبر انرشار از ب د شدند  مسرقر حوالی همان در هاآن از ایعده شتدند 

 و زدند تظاهرات یک به دستت  هاآن اطراف یهاقستتم  کارگران و جوان کارمادان

 رادند اف هاآن دنبال به چما  با سربازان که دادند را «شو گم برو سترباز» ماناد شت ارهایی

 تمام در ستتترع به خبرها این شتتتدند  مرنر  همای و ندید ایصتتتدمه کسهیچ البره
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 کارهای رس به ظهرازب د که شد گرفره تصتیمی هاقستم  اکثر در شتد  پخش پالایشتااه

 اطراف در صتتب  گروه طرف از 5 ستتاع  در تظاهراتی مه باز ظهرازب د نیایاد  خود

 .پیوس  وقو  به اصلی یدروازه

 7531دی ٢ چهارشنبه

 اب و رفراد کارگاه به نظامی نیروهای همباز صتتب  امروز دارد  ادامه همچاان اعرصتتاب

 ادرفر هاآن تا هم باز و کردند هادسرااه کردن روشتن به شترو  کارگران هاآن رستیدن

 نای و الحستتابعلی البره دادند  حقو  کارگران به امروز کردند  خاموش را هادستترااه

 بودکه دهشتت گنره ندااعرصتتاب حال در که کامپیوتر کارمادان به که بوده صتتورت بدین

 هاشکنصاباعر به فقط که شدند روجهم کارمادان ولی باویساد را کارگران پول یبرنامه

 اب ب د که نکردند کار و زدند اعرصتتاب به دستت  هم باز که دبدها حقو  خواهادمی

 حقو  مهه برای که شتتد گنره کارمادان به کامپیوتر یسیر و نظامی فرماندار یمداخله

 س د مجدداً آن از ب د و کردند را کار این می  کمال با کارمادان که بدهاد نشدهحساب

 که اس  نشده داده حقو  خیزنن  مااطق سایر و ازاهو کارگران به البره کشیدند  کار از

 فراد گر اخراجی کارگران برای پول کردن جمع به تصتتمیم پیشتترو کارگران از ای عده

 تظاهرات و ییراهپیما یک انجام بر مبای تصمیمی کارگران و جوان کارمادان بین صتب 

 با ظهرازب د امر این شتتود می گرفره باندیده افراد و مستتیر گرفرن نظر در با پالایشتتااه در

  کارگاه به دورو موقع کهطوریبه – گذاش  جا به خوبی بسیار ثیرأت و شد انجام موفقی 

 جاب هک دقیق ابزار کارگاه کارگران کردند می تشتتتویق را تظاهرکاادگان کارگران

 گرکار» بود: چاین شتت ارها کردند می همراهی کاادگانتظاهر با استت  مرکزی کارگاه

 پ شتتا ور،]« مقاوم  مقاوم  پ شتتا ور، گردد  باید آزاد پ شتتا ور، زندانی

 اس   خیان تو کار پروسس»  «اعرصاب اعرصاب  مبارز کارگر»  [اس  مرکزی کارگاه

 باو» ار ش با همه شدهت یین مسیر طی از ب د  «شهیدان بهایخون اضافی پاداش»  «مل  به
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 تانک شتتش – پوش زره با نظامی نیروهای دقیقه 23 از ب د شتتدند   رمرن «شتتاه بر مرگ

 و خاده اب که دادند مانور پالایشتتااه در ستترباز زیادی ت داد و چینرن تانک دو کوچک 

 ( 7531 دی و آبان گزارش )پایان .شدند روبرو کارگران تمسخر

 پیوست

 اعتصابی کارگران معیشت مینأتی نحوه مورد در نکاتی

 نخستترین که 75٧6 ازستتال دهدمی نشتتان آبادان پالایشتتااه در کارگری جابش یتجربه

 خنیم مالی هایصادو  ایجاد شد آغاز کار شرایط بهبود برای نن  کارگران هایتلاش

 داشره رارق کارگری ف الان کاردسرور در کارگری مبارزات پیشبرد برای مالی مدیری  و

 » دهیستتازمان در خستتروی یداله ماناد کارگری جوان لانف ا نیز 7553 ستتال در استت  

 صتتادو  عضتتو 5٧٧ به دوره این در داشتتراد  مهمی نقش « کارگری ت اونی صتتادو 

 از ب د نیز 7537 سال در شد می مالی کمک محدودی شتک  به نیاز صتورت در ت اونی 

 ریکارگ ف الان جانب از آبادان پالایشتتتااه رگرانکا مدتکوتاه و صتتتانی اعرصتتتاب

 و آمددرکم کارگران به کمک صادو  این هدف شتد  تشتکی  «مخنی مالی صتادو »

 رد کارگری مبارزات پیشتتبرد به کمک و کارگران به بهره بدون محدود هایوام دادن

 بود  پالایشااه

 فاقد نن  کارمادان و کارگران که جاآن از انقلاب  مقطع در و 7531 ستتتال در

 هک نداشتتراد  خود از مستترقلی مالی صتتادو  و بودند خود مستترق  و واق ی هایاتحادیه

 کارگران مالی م یشتت  مینأت ببرند  پیش به خود به تکیه با مستترقلاً را خود اعرصتتاب

 ود ب مقطع آن در کارگری ف الان اصلی هایدغدغه از یکی آنان هایخانواده و اعرصابی

 برده شنام خواهدنمی که تهران پالایشااه در «اعرصاب مخنی یکمیره» اعضتای از یکی
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 اب کارگری ف الین انقلاب مقطع در» گوید:می مالی مینأت موضتتو  به اشتتاره با شتتود 

 قشن نن  صا   اعرصابات سازماندهی در "اعرصتاب مخنی هایکمیره "دهی ستازمان

 از رایب اعرصابات کشورموضو  در سراسری اعرراضات رو ش با کردند  بازی را اساسی

 .شد ستازماندهی مخنی هایکمیره این طریق از اول یمرحله در شتاه رژیم آوردن در پا

 نابعم مینأت اساات مهم بساایار کارگری اعتصاااب هر در که بعدی یمرحله

 این هک دانستریممی  است آنان هایخانواده و کارگران برای معیشاتی و مالی

 طول در ناعرصابیو که خواسریمنمی و بود خواهد ترطولانی گذشتره برخلاف اعرصتابات

 طرخا همین به داش   قرار لوی وا در لهئمس این و شتوند مالی مشتکلات دچار اعرصتاب

 و ریانبازا از عظیمی بخش طریق از اعرصابی حرک  ادامه برای مالی مینأت مقطع آن در

 کهنای خصتوصتاً شتد می مینأت بلافاصتله بودند شتاه رژیم سترناونی خواهان که مردمی

 کارگران به که خواستت  هماان از 7531 شتتهریور در ایاطلاعیه طی خمیای هلالی آ

 و بازاریان و مردم که داد فروا و دیای دسرور او  ادکا مالی کمک نن  شرک  اعرصتابی

 بود مانفر آن از پس بدهاد  اعرصابات صادو  به را خود زکات از قسمری« محررم تجار»

 از «د شمی برطرف مالی مشک  و رستیدمی اعرصتاب یادامه برای پول گونی گونی  که

 هاهالایشااپ اعرصابی کارگران اخریار در را هاپول اعرصابات هایکمیره که بود طریق این

 و کمک های مالی برخی از مردم بود تجار و بازار مالی یپشتتروانه این با دادند می قرار

 ادامه رناونیس تا پیروزمادانه را خودطولانی مدت  اعرصابات توانسراد نن  کارکاان که

 کنند. ساقط را شاه و دهاد
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 تصویری از پالایشگاه آبادان

 
 

 یداله خسروی )خسروشاهی( دبیر سادیکای سابق کارگران

و نمایاده کارگران در شورای  7535-پالایشااه تهران

به دلی  سازمان  7535  وی در سال  7531-کارکاان نن  

در 7531دهی اعرصاب در پالایشااه تهران دسرایر شد و سال 

 8٧7٧فوریه 2درگذش  مقطع انقلاب آزاد شد  تاری  
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 7562-7582مصطنی آبکاشک  کارگر جوشکار 

خاطر ف الی  های هب شتتتاه  در زمان 753٧در ستتتال 

ستیاستی به سته سال و نیم زندان محکوم  –کارگری 

ی کارگران بته جرگه از زنتدان زادیس از آشتتتد  پ

ستتاخرمانی  یوی در پروژه ای آبادان پیوستت  پروژه

ال س در شترک  امریکایی فلور() پالایشتااه اصتنهان

و سپس تا مقطع انقلاب در  مشتغول به کار شتد 7536

عاوان وی به  کردمیکتار « خویننیروگتاه اتمی دار»

ر ای دتجربه نقش ارزندهیک ف ال کارگری آگاه و با

 در مقطع انقلاب« دارخوین»و در  7536مبارزات کارگران پالایشتتااه اصتتنهان در ستتال 

در حمای  از اعرصاب کارکاان آبادان ای دهادگان کارگران پروژه  وی از سازمانداش 

ستتتس ؤم  ئگذاران و افراد هیاو یکی از بایاننیز د  پس از انقلاب پتالایشتتتااه آبادان بو

  بود  (7532-7531)« و حومه فصلی آبادان -ای هژسادیکای مسرق  کارگران پرو»


