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  بازخواني 

  1357اعتصاب بزرگ كارگران شركت نفت

 بخش دوم

 هاله صفرزاده

اعتصاب و دست از كار كشيدن براي نفتگران بي هزينه نبود. ورود نيروهاي نظامي به پااليشگاه ها و مراكز نفتي، 
خيانت به "و  "اخالل در نظم عمومي"دستگيري، زندان به اتهام قطع حقوق، اخراج از منازل سازماني، تهديد، 
  پرداختند.بهايي بود كه كارگران مي "كشور

از طرف شركت ملي سوليوان از اطالعيه اي صحبت مي كند كه قرار بوده در راديو خوانده شود. اطالعيه اي كه  
 كارگران اعتصابي تهديد شده بودند كه اگر ظرف سه روز به سر كار خود باز نفت ايران صادر شده و در آن

نگردند اخراج خواهند شد. ولي ظاهرا اين اطالعيه خوانده نشده، اجرا مي شد. شريف امامي در مجلس شوراي 
  شوند. ملي اعالم كرد آنهايي كه اعتصاب را برانگيخته اند مقصر به خيانت به كشور شناخته مي



اما به رغم همه ي اينها، اعتصاب ها و اعتراضات ادامه يافت و آزادي دستگير شدگان و خروج نيروهاي نظامي از 
( از اعضاي كميته اعتصاب كارگران شركت نفت محمد مزرعه كار محل كار نيز به خواسته هاي ديگر اضافه شد. 

  گويد: ميآبادان) 

هاي صنفي خود را از ره كاال، پس از اين كه جواب خواستاز كارمندان ادا نفر 80تعداد  مهر 22روز "
مقامات نفت دريافت نكردند در بيرون اداره كاال در محل پاركينگ دست به يك تجمع زدند تا توجه 
همه كارگران را به حركت خود جلب كنند. با اطالع گارد حفاظت پااليشگاه نفت از اين حركت، در 

كومت نظامي به فرماندهي تيمسار اسفندياري همراه با نيروي عرض نيم ساعت به ناگهان قواي ح
دريايي، شهرباني و ساواك براي درهم شكستن و در نطفه خفه كردن اعتصابيون وارد پااليشگاه شدند و 

كار و ... به عنوان  زن، عباس سنگيان، محمد مزرعه هاي رحمان گله نامه نفر از رهبران اعتصاب ب 8تعداد 
يج كنندگان آغاز اعتصاب در اداره كاال را دستگير كرده و به زندان فرمانداري حكومت محركان و تهي

ها و هاي شركت نفت و با اسكورت ساواكينفر از بقيه اعتصابيون را هم با اتوبوس 72نظامي وقت بردند. 
كس خشم نظاميان در حومه شهر آبادان پراكنده كردند. اما اين تهاجم كارگران را مرعوب نكرد. برع

كارگران شعله ور شد. تيمسار اسفندياري براي خاموش كردن اعتصاب ناچار شد نيمه شب تمامي 
  ."رهبران اعتصاب را آزاد كند

) كارمند و كارگر 2392(در آبادان  خطوط توليدمهر چند هزار نفر از كاركنان پااليشگاه و كارگران غير  26روز 
زمان در مقابل اداره  نظامي به پااليشگاه دست به اعتصاب زدند و همدر اعتراض به ورود نيروهاي حكومت 

 مركزي شركت نفت احتماع كردند و قطعنامه اي حاوي چهار خواست قرائت كردند:

بركناري تيمسار بازنشسته سرتيپ كليائي رئيس گارد صنعت نفت و تعقيب مسببين حادثه ورود  - 1 ”
تضمين و تاكيد بر اين نكته كه ديگر  - 2ه و اهانت به كاركنان ماموران انتظامي و امنيتي به پااليشگا

هاي ادامه اعتراض تا تامين خواست -3ماموران امنيتي و انتظامي در محيط كار دخالت نخواهند كرد 
هاي مشروع و منطقي ما رسيدگي نشود و چنانچه به درخواست - 4اعالم شده در قطعنامه هاي گذشته 

  ”صورت گسترده تر ادامه خواهد يافت.ه اعتراض بپاسخ مقتضي داده نشود 

به اعتصاب مي صنايع نفت بخش هاي مختلف  كاركنان خواسته ها برآورده نشد و اعتراضات شدت يافت.
  منتشر مي شد.  پيوستند. اخبار اين اعتصابات در نشريات روز

روزنامه اطالعات در مورد اعتصابات كارگري در نقاط مختلف كشور  1357مهر  30در گزارشي كه در شماره روز 
  د: نوشته ش چنينمنتشر شد، 



اعتصاب كاركنان شركت سهامي خاص خدمات صنعت نفت در اهواز كه از چهار روز پيش به منظور "
و چند صد نفر هاي فرهنگيان و دانشگاهيان كشور در اهواز شروع شد، ادامه يافت  پشتيباني از خواست

نيز » مارون«اي  برداري نفت و كاركنان تعميرات منطقه از كاركنان قسمت تعميرات، تاسيسات بهره
دست از كار كشيدند و به اجتماع كاركنان شركت سهامي خاص خدمات كه در محل اين شركت 

هزار كارمند صنعت نفت ديروز و  5رسد اعتصاب  زمان از آبادان خبر مي تشكيل شده بود پيوستند. هم
صبح ديروز همانند چهار روز گذشته جلوي اداره  7:30كنندگان ساعت  امروز هم ادامه يافت و اعتصاب

كنندگان بيشتر بود.  مركزي شركت ملي نفت اجتماع كردند. تعداد زنان كارمند، ديروز در ميان اجتماع
ات داشتند. مديران اطالع دادند كه اضافه حقوق ها با مديران صنعت نفت آبادان مالق روساي واحد

شوند، اما  كاركنان تصويب شده و در صورتي كه از شنبه سر كار حاضر نشوند غايب محسوب مي
هاي چهارگانه  كارمندان اعتصابي اعالم كردند كه به اعتصاب ادامه خواهند داد تا هنگامي كه خواسته

اي از كارمندان صنعت نفت، بر اساس  دستگيري عدهآنان به انجام برسد. در مورد بازداشت و 
 ... هاي كارمندان، مقامات مسئول بايد عذرخواهي كنند و پليس حفاظت پااليشگاه بركنار شود. خواست

ها حكايت از آن  اند با وعده و وعيد اعتصاب را نخواهند شكست. در همين حال خبر كارمندان اعالم كرده
اند ولي بيمارستان  اري و بيمارستان شركت نفت نيز به اين اعتصاب پيوستهدارد كه كارمندان اداره بهد

دهد. كادر پزشكان و پرستاران بيمارستان همبستگي خود را  شركت نفت همچنان به كار خود ادامه مي
اند. همچنين كاركنان قسمت آب و برق شركت ملي نفت نيز  با كاركنان اعتصابي شركت نفت اعالم كرده

هميت كار خود، سرگرم انجام وظيفه هستند ولي همبستگي خود را با اعتصابيون اعالم به لحاظ ا
  »اند. اند. كاركنان دستگاه تصفيه و امور پااليش نيز همين شيوه را دنبال كرده كرده

اين اعتصابات توزيع نفت و بنزين را در كشور  دچار اختالل كرد. مردم براي خريد بنزين به جايگاه ها هجوم 
  روزنامه اطالعات در گزارشي نوشت: ردند. آو

دقيقه اطالع داد كه با توافقي كه انجام  42و  8با آنكه راديو ايران با قطع پخش اخبار در ساعت «
هاي فروش بنزين  ها به جايگاه دار گردد، ولي هجوم اتومبيل ها حمل مي گرفته، بنزين به همه جايگاه

آورد كه وضع ناهنجار تا ساعات آخر شب ادامه داشت... در  ريختگي به وجود چنان آشفتگي و به هم
آخرين ساعات شب گذشته با نشستي كه نمايندگان كارگران با مسئولين داشتند به توافق نسبي 

هاي آنان رسيدگي شود.  روز به مسئولين مهلت دادند كه به تمام خواست 3رسيدند. نمايندگان كارگران 
را مجددا از شب گذشته در انبار ري شروع كرده و تانكرهاي بنزين و  به همين جهت كارگران كار خود

بنداني كه از  ها حركت كردند ولي به علت ترافيك سنگين و راه گازوييل پس از بارگيري به طرف جايگاه
  »ها به وجود آمده بود به موقع به مقصد نرسيدند. ها مقابل جايگاه اجتماع اتومبيل



قاط مختلف با خواسته هايي مشابه برپا مي شد و پايان مي گرفت و باز دوباره از نو آغاز در آبان ماه اعتصاب در ن
ها مشكالت جديدي مي شد. كاركنان بخش هاي مختلف شركت به اعتصاب مي پيوستند اعتصاب اين بخش

   براي توليد و صادرات نفت ايجاد مي كرد. 

كارگران روزمزد و كارمندان تازه كار اسكو در جزيره خارك سوم آبان ناخداهاي نيروي دريايي نيز به همراه 
اعتصاب كردند. با اعتصاب ناخداها، حتا در  صورت همكاري نيروي دريايي، پهلو گرفتن و بارگيري تانكرها به 
ميزان زيادي كاهش مي يافت. روساي شركت نفت به طرق مختلف سعي مي كردند راهي براي مقابله با اعتصاب 

. انصاري مديرعامل شركت نفت سوم آبان به جزيره خارك رفت تا براي افرادكافي را متقاعد كند كه بر پيدا كنند
  اعتصاب ناخداهاي نيروي دريايي در ترمينال صادراتي خارك خاتمه يافت.  آبان ماه 8سر كارهايشان باقي بمانند. 

  كند. مي را مطرح اتاعتصاباين سوم آبان ماه سوليوان در نامه اي جدي بودن 

محل صحت و واقعي بودن نظريه شاه در مورد جدي بودن اعتصاب  جان اورنج نماينده كنسرسيوم در"
هزار بشكه نفت درتوليد روزانه كاهش  700در حوزه هاي نفتي را تاييد نمود. اورنج گفت كه در حدود 

رجزيره خارك كه در پيدا شده است كه عمدتا در گچساران بوده و صادارات نفت خام توليدي اسكو د
ميليون بشكه مي باشد. در عين حالي  4,7ميليون بشكه در روز بوده است در حالي كه تقاضا  4حدود 

كه ممكن است اعتصاب عمدتا توسط كاركنان اداري بوجود  آمده باشد، ليكن روشن است كه تعداد 
ناراحت كننده اين است كه زيادي ازكاركنان فني نيز در آن مشاركت دارند. يكي از تحوالت مهم و 

   "كارگران روزمزد گچساران و جزيره خارك به اعتصاب كاركنان شركت ملي نفت و اسكو پيوسته اند. 

دست از كار كشيدند و به اين ترتيب  كارگران ترمينال هاي جزيره خارك، بندر شاهپور و بندر ماهشهرآبان  9 
   اين بود:مردم در پااليشگاه آبادان بسته شد. شعار  به خارجاز اين مناطق شيرهاي جريان نفت تمام 

  ”.از بهر ملك و ملت ما شير نفتو بستيم تا مرگ شاه خائن در انقالب هستيم“

تمام مناطق توليد نفت خام  صدور گاز به شوري قطع شد و تنها براي مصرف داخلي مقداري گاز توليد مي شد.
به منظور جلوگيري از خرابكاري، ارتش تاسيسات نفتي اعالم شد كه  شد.تعطيل و پااليشگاه آبادان نيمه تعطيل 
ميليون دالر در روز به دولت ايران زيان مي رساند. در خارك نيز  68تا  65را اشغال كرده است. قطع كامل نفت 

ليه كه عمليات بارگيري نفت خودكار بود و توسط اعضاي نيروي دريايي امكان پذير اما به دليل توقف توليد، ك
  مخازن خارك نيز خالي شده بود.

انتقال  مهندسان،   كرد.نفت دولت از شيوه هاي مختلف استفاده مي براي مقابله با اعتصاب و ادامه صدور
به كارگيري نيروهاي نظامي و سربازان  ها از البراتوار تحقيقاتي تهران به پااليشگاه آبادان و محققان و  تكنسين



كارگران ماهر را انجام دهند و از به جاي كارگران از جمله ي اين شيوه ها بود. اما نظاميان نمي توانستند كار ِ
سوي ديگر نيروهاي مازاد در ساير نقاط نيز به تعداد كافي وجود نداشت. اقدام ديگري كه در دست اجرا بود 

  استفاده از كارگران خارجي بود. 

ا اين وضعيت استخدام كارگران خارجي از آن دسته تاسيسات اروپايي است كه اقدام دوم براي مقابله ب"
با ظرفيت كم مشغول به كارند تا بتوانند جايگزين اعتصابيون شده و توليد  را به مرحله اي برسانند تا 

داخلي را تامين كنند. انصاري و رضا فالح از شركت ملي نفت ايران و جورج لينك از اسكو  آماده  نياز
آبان/  8/  8( سند "پرواز به لندن هستند تا در مورد جزييات اين طرح با كنسرسيوم وارد مذاكره شوند.

  سوليوان

هزار كارگر پااليشگاه روز قبل با اقدام به اعتصاب  37سوشيتدپرس به نقل از راديو ايران اعالم كرد كه بيش از آ
پس از آن كارگران ديگر در ترمينال هاي خارك، بندر  ميليون بشكه نفت را كندتر كردند اما 5صادارت بيش از 

شاهپور و ماهشهر هم دست از كار كشيدند. كارگران خواستار افزايش حقوق، برچيده شدن حكومت  نظامي، 
 محاكمه ارتشبد نصيري  رييس ساواك شدند. هوشنگ انصاري با تقاضاي افزايش حقوق آنان موافقت كرده اما با

  موافقت نشده است.  آنان هنوزخواسته هاي سياسي  

 سوليوان در نامه اي به تاريخ اول آبان ماه در مورد افزايش حقوق كارگران چنين مي نويسد:

انصاري مديرعامل شركت ملي نفت ديروز بعد از ظهر  مذاكرات طوالني خود را با كاركنان اعتصابي "
 درصد افزايش در52تا  20نمود كه نمايانگر  پااليشگاه آبادان خاتمه داد و كال با مبلغي افزايش موافقت

حقوق كارمندان روزمزد صنعت نفت به  حقوق ناخالص است. اين افزايش مثل درصد افزايشي كه قبال در
عمل آمد سخاوتمندانه نيست. شكايات و تقاضاهاي كارمندان پااليشگاه در مورد اعمال مقامات حكومت 

يريت شركت نفت زمان كافي داده شود  تا روشي را با نظامي موقتا مسكوت گذارده شد كه به مد
  همكاري مقامات حكومت نظامي طرح ريزي نمايد كه براي كاركنان پااليشگاه نيز قابل قبول باشد. 

درصد در حقوق هاي پايه و 12,5شرايطي كه مورد قبول انصاري قرار گرفت شامل افزايشي به ميزان 
ريال به طور ماهانه بود. اين پيشنهاد مورد قبول   7500لغ جديد  به مب "مزاياي مخصوص"پرداخت 

 كاركنان پااليشگاه آبادان قرار گرفته ليكن تا كنون حداقل تعداد زيادي از كارمندان اسكو به سر
اند. همان طور كه  ما انتظار داشتيم اعتصاب كاركنان اسكو از اهواز به حوزه ها كارهايشان بازنگشته

  / سوليوان) 5(سند "كشانيده شد.

ميليون بشكه در روز و به اين معنا بود كه اين  5,5تا  5,4در آن تاريخ تقاضا براي نفت خام صادراتي ايران حدود 
ميليون   50ميليون بشكه نفت خام در روز خرج برمي دارد كه معادل روزانه  4اعتصاب براي دولت ايران حدودا 



اما تنها يك بعد  دولت را عليه اعتصابيون به خوبي توجيه مي كند.دالر بود و اين ميزان ضرر، لزوم شدت عمل 
ترس رژيم شاه از ادامه اين اعتصاب بود. در واقع اين اعتصاب همراه با اعتصابات گسترده در ساير بخش ها، 

  اقتدار رژيم سلطنت را به زير سوال برده بود.

ي نيز شديدتر مي شد. اما سركوب بيشتر، هر چه اعتصاب گسترش مي يافت، شدت عمل نيروهاي حكومت نظام
  تنها خشم كارگران و گسترش بيشتر اعتصاب را به دنبال داشت.

آبان ماه سوليوان مالقاتي با هوشنگ انصاري رييس شركت ملي نفت ايران داشت. وي صبح همان روز پس از  8
  چند روز مذاكره شديد با كارگران اعتصابي تاسيسات شركت ملي نفت ايران درجنوب به تهران بازگشته بود. 

يافته است. قبل از اين  او گفت توليد روزانه طي سه روز گذشته به ميزان يك ميليون بشكه كاهش"
مالقات، وي با نخست وزير و رييس حكومت نظامي يعني اويسي  مالقات كرده بود. او به آنها گفته است 

مذاكرات مطرح شده به محل  درصد كارگران اعتصابي حاضرند به خاطر منافع اقتصادي كه در90كه 
آنها را مرعوب  كرده و اصرار  "ش ديدهكار خود بازگردند ولي كمتر از ده درصد از راديكال هاي آموز

دارند كه تقاضاهاي سياسي آنها برآورده شود.  نخست وزيرتصميم گرفته بود كه  به مقامات حكومت  
در زمينه  متوقف كردن را نظامي دستور دهد كه راديكال ها را منزوي كرده و شرايط حكومت نظامي 

اد دهد كه يا بايد به محل كار خود بازگردند و يا دستگير و صنايع حياتي به آنها بفهماند و به آنها پيشنه
آبان عملي شود. در صورت عملي شدن و بازگشت  8زنداني شوند. قرار بر اين بود كه اين اقدام عصر روز 

به كار كارگران،  انصاري معتقد بود كه در مدت دو روز توليد به وضع عادي باز خواهد گشت وگرنه بايد 
ري را به مرحله اجرا گذاشته مي شد كه شامل كاهش صادرات و نفت و صادرات گاز طرح هاي اضطرا

مربوط به شوروي و محدود ساختن توليد به رفع نيازهاي داخل خواهد بود. در نتيجه اين اقدام نفت 
به  جيره بندي مي شد. در اين زمان پااليشگاه ها هنوز در مرحله توليد بودند. اما توليد پااليشگاه آبادان

   "هزار بشكه در روز رسيده است. 350

آبان سوليوان با انصاري رييس شركت ملي نفت ايران تمام گرفت تا از نتايج تصميات دولت مبني بر  9در روز 
  اعزام نيروهاي حكومت نظامي مطلع شود. انصاري به سوليوان گفته بود كه 

داني كه از ادامه كار امتناع مي كنند استراتژي تغيير كرده است به جاي دستگيري آن دسته كارمن"
با  .دولت تصميم به اخراج آنها گرفته است ... او گمان مي كند كه تعداد كارگران اخراجي زياد نباشد

جورج لينك رييس اسكو طرحي ريخته اند تا به جاي كارگران اخراجي پرسنل ديگري از ارتش، افراد 
شود. بنابر اين طرح اضطراري مخصوص استخدام كارگران درحال آموزش و قرارگاه هاي تهران جايگزين 

  ابان / سوليوان)  10/  9(سند  "خارجي فعال كنار گذاشته شده است.



فرمانداري نظامي آبادان  تنها كاري كه از ودرصد واحدهاي پااليشگاه در اعتصاب بود  75 در اين زمان حدود
د كه چنانچه در مهلت تعيين شده به سر كار بازنگردند بر شبه اعتصابيون اخطار برمي آمد باز هم تهديد بود. 

  مورد آنها تصميم گرفته خواهد شد. اساس قوانين جاري در

سخنگوي كنسرسيوم نفت ايران اعالم كرد كه توليد نفت به كندي ادامه دارد. اين كنسرسيوم شامل شركت هاي 
گلف، موبيل، استاندارد اويل كاليفرنيا  ،درصد) شركت هاي امريكايي اكسون14درصد) شل (40نفت انگليس (

درصد) و چند شركت كوچك نفتي امريكايي بود. وي اعالم كرد كه به 6درصد) شركت نفت فرانسه (7(هر كدام 
زار تن ظرفيت ه  200فروند از كشتي هاي نفتكش كه هر يك  30تا  26دنبال فلج شدن بارگيري  در خارك 

  ود هستند. كردن مخازن خدارند در انتظار  پر

براي روساي شركت نفت مهم بود كه اين اعتصاب گسترده را كوچك جلوه دهند و نشان دهند كه بر اوضاع 
مسلط هستند. صبح اين روز هوشنگ انصاري رييس هيات مديره شركت ملي نفت ايران در تلفني به سوليوان 

ين بود كه با استفاده از همان پرسنل نظامي ميليون بشكه برآورد كرده بود.  برنامه او ا 2,3توليد روز نفت را 
ميليون بشكه افزايش دهد. اما طبق گزارشات روزنامه هاي صبح توليد به صفر رسيده بود. انصاري  4توليد را به 

به سوليوان گفت كه روزنامه ها با اطالعات دروغ اعتصابيون تندرو تغذيه شده اند. وي  قرار بود در سوم نوامبر با 
  )آبان / سوليوان 11/ 10سند (نجر و چند نفرديگر به طورناشناس مالقات كند. هنري كيس

حاضر به ترك محل چون  ماموران به طرف اعتصابيون شليك كردند ،اداره مركزي  مقابل ،آبان در آبادان 11
تعداد ديگري از كاركنان پتروشيمي شاهپور و كارخانه  بعددند. روز شمجروح از كارگران تعدادي  د.نه بودنشد

  گاز مايع و پتروشيمي آبادان نيز به اعتصاب پيوستند. 

به طور كامل متوقف در اين قسمت از شب قبل شروع شده است و صبح امروز توليد  )1(اعتصاب الپكو"
به هر حال برخي از  شد. تقاضاهاي كاركنان اعتصابي حداقل به صورت آشكار ماهيت سياسي ندارد.

تقاضاهاي اقتصادي آن به صورتي است كه شركت نفت و  مديريت الپكو حتا در صورت تمايل هم نمي 
توانند با آن موافق باشند. براي مثال يكي از تقاضاها تغيير فوري برنامه كار است به اين ترتيب كه 

ند و در جزيره الوان يا سكوهاي كاركنان كه هم اكنون در مقابل دو هفته كار يك هفته تعطيل دار
دريايي كار مي كنند در مقابل يك هفته كار يك هفته تعطيلي داشته باشند. زيرا مستلزم گسترش 
نيروي كار در هنگامه اي است كه بازار كار از وجود متخصصين نفتي خالي مي باشد. چنين تقاضاهايي 

حصول بهترين نتايج ممكنه طرح ريزي شده به سادگي مي تواند يك تاكتيك مذاكراتي باشد كه براي 
ممكن است براي ايجاد بحران طرح ريزي  ليكن تا كنون تقاضاهاي اعتصابيون غير قابل بحث بوده اند و



(سند  "هزار بشكه آن كامال راكد است. 400شده باشد. اعتصاب در ايپاك همچنان ادامه دارد و ظرفيت 
  آبان /سوليوان) 11/  13

كاركنان اعتصابي را به اداره مركزي شركت نفت راه ندادند و اعتصابيون به  ،ن فرمانداري نظاميآبان مامورا 12
گچساران، مسجد  اعتصاب كارگران صنايع نفت در اهواز،ناچار در بيمارستان شركت نفت اجتماع كردند. 

تهران و ... نيز ادامه داشت. هر روز كارگران و كاركنان در مراكز نفتي  ،سليمان، آغاجاري ، پااليشگاه تبريز، شيراز
كردند و به جاي كار، خبرهاي اعتصابات در مراكز ديگر را دنبال مي كردند. در اين تجمعات تحصن و تجمع مي

شركت نفت  پيام هاي همبستگي ساير گروه هاي مردم، معلمان، دانشجويان، كارگران ساير كارخانه ها با كارگران
  خوانده مي شد. 

نفر از اعتصابيون به اسامي موسوي،  11تجمع  كارگران اعتصابي در بيمارستان شركت نفت ادامه يافت . روز بعد 
در حمله علوي، اقتدار، كامياب، مزارعي، صادقيان، شبانكاره، شكراله جور، دياني و عبدالحميد ظهيري نژاد 

بنا به گزارشاتي فرداي آن روز مختار معاصر، يكي از كارگران اعتصابي،  دند.شمجروح نيروهايي حكومت نظامي 
پيراهن خونين يكي از كاركنان زخمي شده را در اجتماع كاركنان اعتصابي باال برد و ضمن حمايت از پالتفرم 

  معلمان اعالم كرد حكومت نظامي در سراسر ايران بايد لغو شود و زندانيان سياسي بايد آزاد شوند. 

آبان سه دستگاه جيپ ارتشي مجهز به مسلسل مقابل در ورودي اداره مركزي شركت ملي  نفت آبادان  13صبح 
كه محل تجمع كارمندان اعتصاب بود مستقر شد. بالفاصله يك مامور با درجه سرگردي به ميان كارمندان رفت 

كارمندان اعتصابي كه متوجه  در پي استقرار جيپ هاي ارتشي  ساير .از آنها خواست نظم را حفظ كنند و
هزار نفر رسيد. 2نفري  به  300موضوع شده بودند خود را به آنجا رساندند و در فاصله كوتاهي اجتماع 

اعتصابيون ضمن تكذيب خبر خاتمه اعتصاب اعالم كردند كه همچنان دراعتصاب هستند و توليد پااليشگاه 
هزار بشكه كاهش يافته است. كارگران پااليشگاه شهر ري هم  240هزار بشكه در روز بود به  500آبادان كه قبال 

روز مهلت براي رسيدن به خواسته هايشان داده بودند در  پي برآورده نشدن خواسته ها مجددا دست به  15كه 
اعتصابي نيز توسط  كارمندان سيستم توزيع تهران شروع شد. صفوفي طوالني در پمپ بنزين ها اعتصاب زدند. 

بنابه گزارش پااليشگاه  ارتش بارگيري نفت و بنزين را به عهده گرفت.آبان  14از روز به دنبال آن شد و تشكيل 
  هاي شيراز و تبريز تعطيل هستند. 

در اين روز كارمندان دفتر مركزي شركت ملي نفت نيز به اعتصابيون پيوستند. به رغم اين كه اعتصاب اين 
وصادرات و يا پااليش نفت نداشت اما از جهت سمبوليك اهميت بسيار  كارمندان هيچ گونه تاثيري بر توليد

تر بودند. خواست اصلي  داشت. چرا كه كارمندان دفتر مركزي از همكاران شان در جنوب بسيار سياسي



كارمندان اعتصابي بركناري انصاري مديرعامل شركت نفت به خاطر مساله فساد است. انصاري هفته قبل ايران را 
  )آبان /سوليوان 14/  14سند (با خانواده اش ترك كرده است. همراه 

شركت ملي نفت ايران مجددا مبادرت به مذاكره با كارمندان اعتصابي اسكو نمود. اما به دليل اين كه  اعتصابيون 
 تمايل داشتند فقط در  مورد مسايل سياسي گفت و گو كنند و نمايندگان شركت ملي نفت نيز از مذاكره در باب

  )15(سند شماره چيزي به جز مسايل اقتصادي امتناع مي كردند، مذاكره اي صورت نپذيرفت. 

هزار بشكه در روز كامال تعطيل  700مجتمع سرمايه گذاري مشترك به ظرفيت مجموع  4آبان ماه تمام  17
نوامبر توليد را متوقف  6خرين شركت هايي بودند كه تحت تاثير قرار گرفتند و ) آ1(است. سيريپ و ايمينوكو

  كردند. در نتيجه توليد ايران در مناطق نفتي خوزستان تنها به وسيله ي سيريپ صورت مي گيرد. 

آبان برگزار شد و رياست آن را نخست وزير جديد به عهده داشت، به كاركنان گفته شد  18جلسه اي كه  در
خانه هاي شركتي بيرون رانده مي شوند. آخرين  چنانچه به سركارهايشان بازنگردند، اخراج خواهند شد و از

كند كه چنانكه كاركنان متقاعد شوند كه دولت مهلت هم همان روز بعد از ظهر تعيين شد. سوليوان گمان مي
پايان خواهند يافت ولي معتقد است حتا تهديد خود را به مورد اجرا خواهد گذارد اكثريت آنان به اعتصاب خود 

اگر تعداد نسبتا كمي از كاركنان خيلي تند رو در صورت عدم انزوا از ديگر كاركنان و نيز دست يابي به تاسيسات 
  مناطق نفتي مي توانند مشكالت جدي به بار آورند. 

رك دستگير شدند.، هيچ بازگشت نفر در جزيره خا 12نفر از كارگران در مناطق نفتي و  170به رغم آنكه   اما
وسيعي به سركارها صورت نگرفت و از آنجا كه ماه ها وقت  الزم بود تا حداقل تعداد كافي پرسنل نظامي تربيت 

مناطق نفتي  از نظر ماموران حكومت نظامي و امريكايي ها  شوند و جايگزين اعتصابيون شوند، وضع اهواز و
تظاهرات در سراسر ايران در حال گسترش است و مرتب در شهرهاي مختلف وخيم برآورد مي شد. در اين روزها 

ند. اقدامات خشونت آميز عليه دتعدادي از تظاهركنندگان توسط نيروهاي حكومت  نظامي كشته مي ش
مستشاران خارجي نيز در حال افزايش است. خانه يكي از كارمندان مقيم ايران (مليت او مشخص نيست) اسكو 

سط گروهي چپاول شد. روحيه كارمندان خارجي اسكو رو به بدتر شدن است و تخليه خانواده در اهواز تو
  كارمندان خارجي اسكو به طور  جدي مورد بررسي قرار گرفته است.

  مرتب خبر درهم شكستن اعتصاب را به سفارت امريكا گزارش مي كرد: دولت 
درصد كاركنان (كارگران و تكنسين ها) 50ر اعتصابيون بيشتري شروع به كار نموده اند در حال حاض "

درصد كارمندان و سرپرستان. نزديك به تمام 100درصد كارمندان اداري مشغول به كارند و 40و حدود 
درصد نيروي كار را تشكيل مي دهند 60سال است كه حدود  5كارمنداني كه سابقه كار آنها كمتر از 

سيوم به ما گفته است كه به خدمت اعتصابيون خاتمه همچنان در حال اعتصاب هستند. نماينده كنسر



درصد اعتصابيون به كار بازگردند و با كمك نيروي دريايي 90داده مي شود پيش بيني مي شود كه اگر 
   "خارجيان توليد به سرعت به سطوح باال آن اعاده مي شود. و

روع به كار تعداد بيشتري از كاركنان و آبان سوليوان طبق گزارشاتي كه به وي داده شده، باز هم خبر از ش 23
  كارگران را مي دهد.  

درصد يا بيشتر كاركنان اسكو و كارگران روزمزد كارشان را شرروع كرده اند. 70به طور تخميني "
مشكالت عمده و بزرگ صرفا در حوزه هاي مارون وآغاجاري است. اواخر روز گذشت الپكو شروع به 

هزار بشكه  205ساسان نمود و تا نيمه شب توليد به سطحي معادل  درجريان انداختن توليد حوزه
رسيد. تمامي اعتصابيون الپكو كارشان را از سر گفته اند. ايمينوكو عصر ديروز توليد را شروع كرده است. 

توليد حوزه داريوش را  )1( صبح از سرگيرد. ايپاك 7سيروپ قرار بود  كه امروز توليدش را در ساعت 
ه ولي پيشرفت  كار كند است. ولي اكثر پرسنل ايپاك در تاسيسات و سكوهاي دريايي هنوز از آغاز نمود

ي يا هنوزخبر پيدا نكرده  پايان دادن به اعتصاب خود امتناع مي ورزند. ظاهرا پرسنل تاسيسات درياي
  اند كه اكثر همكارانشان كار را شروع كرده اند و يا آن را باور ندارند. 

ومي شركت نفت به ما اطالع داد كه كميته اعتصابيون در پااليشگاه آبادان اعالميه اي مدير روبط عم
صادر نموده است مبني بر اينكه چون شاه قول داده تا تقاضاهاي سياسي آنها را برآورده سازد، آنان به 

كليه خاتمه خواهند داد. ظاهرا كاركنان پااليشگاه آبادان تقاضاهايشان براي الغا  اعتصاب خود
قراردادهاي نفتي و بركناري تمامي خارجيان از صنعت نفت را فراموش نموده و روي آزادي كليه 

   "نمايند.زندانيان سياسي در آينده و استقرار يك دولت مستقل از شاه فعاليت مي

كند و اين كه ممكن است شركت نفت اما در سند بعدي سوليوان باز هم از كاهش توليد نفت صحبت مي
ست فريب خبري را پيشه كرده باشد. در اين نامه وي به بركناري از كار و اخراج از خانه هاي سازماني و سيا

  دستگيري هاي پراكنده اعتصابيون و تشديد سركوب ها و حمله به كاركنان خارجي شركت نفت اشاره مي كند:  

ولند همچنان تهديداتي به كار مشغ آن دسته از كاركنان اسكو چه خارجي و جه ايراني كه هنوز "
ند. از دو روز پيش يعني زمان وقوع حادثه پرتاب بمب آتش زا به اتومبيلي كه رانندگي آن نكدريافت مي

با مديرعامل اسكو بوده ما هنوز چيزي از حادثه جدي ديگري نشنيده ايم. مقامات حكومت نظامي در 
خانه هاي آنها نيروهايي را به مناطق  وكنان اسكو رتالش به منظور جلوگيري از حمالت بيشتر به كا

آبان  24/  22سند  "اند. . مسكوني اسكو اعزام نموده و پست هاي فرماندهي در آن مناطق برقرار نموده
  /سوليوان 

آبان ماه  يك كوكتل  مولوتف به طرف خانه مدير اجرايي اسكو پرتاب شد. تعداد زيادي از پرسنل اسكو به  27
   .پليس در مناطق مسكوني اسكو براي برقرار حفاظت مفيد كافي نيست عصباني بودندخاطر اينكه حضور 



آبان مقامات حكومت نظامي همچنان به دستگيري اعتصابيون اسكو ادامه مي دهند. برخي از اعتصابيون كه  29
ران آن طور بر سركارهايشان حاضر نشده اند در خالل شب در خانه هايشان دستگير شده اند. نيروي دريايي اي

 كه انتظار مي رفت درمقابل كارگران اعتصابي ايپاك كه در دريا كار مي كردند نقش فعالي برعهده نگرفت و
  خدمه جديد كه به تاسيسات دريايي عزيمت كردند كاري انجام ندادند. 

ي كند هم چنين در روزهاي اول آذر ، سوليوان بهبود توليد نفت در ايران. يك ميليون بشكه افزايش را گزارش م
  اشاره اي به برخوردهاي خشونت بار در دفتر مركزي شركت نفت در تهران دارد.  

نفر از كارگران خط لوله تهران آبادان اعتصاب كردند. مديران شركت نفت مدام در حال جابه جايي كارگران  200
  از تهران به آبادان و از آبادان به تهران هستند.  

نفت در آذر ماه ديگر جنبه اقتصادي ندارد. مقامات حكومت نظامي اهواز مجددا  گسترش اعتصابات در بخش
برخي از اعتصابيون را دستگير كرده اند. تعدادي از كارگران براي تامين سوخت داخلي مشغول به كار شده اند. 

ي را دركنار آنان وارد هاي نفتي بخواهند  توليد را بيشتر كنند و يا پرسنل نظاماما تهديدكرده اند كه  اگر شركت
  )آذر / سوليوان 8/  28 و 27. (سند كار نمايد دوباره اعتصاب خواهند كرد

هاي خشني دست خواهند برخي از اعتصابيون نيز تهديد نموده اند چنانچه توليد افزايش يابد به تاكتيك"
جدي هستند. امروز يكي زد و مقامات باتجربه و سطح باالي امريكايي اسكو متقاعد شده اند كه تهديدات 

 تواند با پرسنل موجود كمي افزايش يابد ليكن ترس ازاز مقامات ارشد اسكو به ما گفت كه توليد مي
تالفي تا كنون از ان جلوگيري نموده است. اعتصابيون اظهار داشته اند كه هيچ گونه شكايتي از شركت 

ن مديريت اسكو در گفت و گو براي بازگشت به ندارند بلكه اعتصاب يك مساله ايدئولوژيك است و بنابراي
كار صرفا وقت خود را تلف مي كند. اسكو و شركت ملي نفت و نيروي دريايي خودشان را براي مسايل  
بدتر از اين هم آماده مي كنند. در ديروز در اهواز جلسه اي براي بحث در مورد اينكه ارتش به منظور  

ملوان ديگر از  500جام دهد برگزار گرديد. اسكو پيشنهاد كرد كه كمك چه كارهاي بيشتري مي تواند ان
نيروي دريايي را آموزش دهد. يك مقام عاليرتبه نيروي  دريايي كه در جلسه حضور داشت گفت  كه 

  ملوان نياز به كنار گذاشتن دو ناوشكن دارد و تاييد  آن بايد از تهران بيايد.  500انتقال 

شده در بندر ماهشهر شروع شد. از حدود دو هفته قبل صادرات و مصارف تجاري واردات توليدات پااليش 
روزانه در واحدهاي  ميليون فوت مكعب استاندارد گاز به طور 125صنعتي گاز قطع شده است و حدود 

حال اعتصاب هستند و به رغم اينكه مقامات  توليد اهواز سوزانيده مي شود. پرسنل صنايع گاز در
اهواز مبادرت به شناسايي اين اعتصابيون نموده اند و ساير اعتصابيون را به صورت موقت  حكومت  نظامي

 دسامبر مقامات حكومت نظامي قادر 14مجبور به بازگشت به سركارهايشان كرده اند. اما روز بعد يعني 



 14آذر / سوليوان  21 / 34سند (نبوده اند كه حتا سرپرست ارشد كارخانه مايع سازي گاز طبيعي را پيدا نمايند. 
  )دسامبر

  سوليوان از  انتظار شان براي  شروع اعمال فشارهاي  ارتش صحبت مي كند. 

ارتش آماده دخالت مستقيم و فوري است. يكي از ژنرال هاي ارتش به آغاجاري، ديگري به گچساران  "
وليد به وضع عادي رهبري اند تا عمليات ارتش را در بازگردانيدن تو دو سرهنگ به اهواز فرستاده شده

كند. عالوه بر آن به اسكو گفته شده كه اين گونه افراد در دادگاه هاي نظامي گچساران، آغاجري و اهواز 
ي ملي شدن  يعني دوره 53و  1951تحت  شرايط اليحه خرابكاري در صنعت نفت  مربوط به سالهاي 

  )آذر / سوليوان 26/  36سند (نفت  محاكمه خواهند شد. 

دو ترور رخ مي دهد. پل گريم مديرعمليات اسكو و يك سرپرست   ،در  دو واقعه جداگانه در شهر اهواز، آذر  21
صبح به وسيله يك اسلحه اتوماتيك كشته شدند.  7ايراني منطقه حفاري كه در استخدام اسكو بود، حدود ساعت 

  ترور پل گريم توسط گروه موحدين انجام شد. 

ينكه يك كاميون سبك و يك كاميون سنگين متعلق به شركت هاي خدماتي مناطق نفتي گزارشاتي مبني بر ا
اهواز به وسيله بمب آتش زا نابود شدند. خرابكاري اي نيز در خط لوله نفت خام انجام  امريكايي و فرانسوي در

نفتي داده شد. سند شد. اينها نگراني خارجي ها را به شدت افزايش مي دهد و ترتيب خروج سريع آنها از مناطق 
  آذر / سوليوان 27/  38

  شدت گرفت.  هاي سازماني اخراج كاركنان اعتصابي شركت نفت از خانه آذر ماه 22

هاي فرهنگيان و سي ام آذر ماه اعتصاب شركت سهامي خاص خدمات صنعت نفت به پشتيباني از خواست
دانشگاهيان شروع و ادامه يافت. تعداد زنان كارمند در اعتصاب كاركنان صنعت نفت در آبادان افزايش 

  در پنجم دي ماه صدور نفت به خارج از ايران به طور كلي قطع شد.  چشمگيري داشت و 

***  

. كميته هاي اعتصاب در مراكز نبوده استبدون سازماندهي امكان پذير  ،روشن است اعتصابي به اين گستردگي
 60با شروع اعتصاب كميته اعتصاب تشكيل شده بود. طبق گزارشيدر اهواز نيز مختلف تشكيل شده بود. 

هاي قسمت خود را مطرح كنند و هاي مختلف شبكه توليد انتخاب شده بودند تا هم خواستنماينده از قسمت
هاي خود منتقل كنند. همين كميته اعتصاب بود كه قسمت هم تصميمات گرفته شده براي ادامه اعتصاب را به

اعضاي اين كميته مخفي و تحت تعقيب بودند.  را رهبري كرد. قطع صدور نفت را طرح ريخت و اجراي آن
  نيروهاي حكومت نظامي براي اين افراد حكم تير داشتند. 



  گونه مي نويسد:در مورد نحوه كار اين كميته ها و ارتباط آنها با هم اين :خسروشاهي

يكي دو  .وقتي كه فضا كمي باز شد و مخصوصا آبادان به اعتصاب پيوست كميته اعتصاب علني شد " 
پتروشيمي و گاز بخش هاي كه  تاسيس شدسنديكاي كارگران نفت  ، ماه قبل از انقالب حدود دي ماه

كميته هاي مجموعه اي از هم شاملش مي شد و همه با هم بودند. اسمش سنديكا بود اما به طور واقعي 
اين  .كارخانه بود. پااليشگاه ،گاز، پخش ،آبادان ، شيراز اصفهان و تبريز هر يك كميته خود را داشتند

علني و انتخابي كارگران بودند. جلسه برگزار مي كردند و  ،كميته ها پس از حذف حكومت نظامي
  .اطالعيه و نشريه منتشر مي كردند

برگزاري مجمع عمومي و انتخابات به معني رسمي آن نبود. در هر كارخانه اي عده انتخاب به معني ...
مثال در پااليشگاه تهران ده نفر از كارگران  اي از كارگران جلودار بودند و مورد تاييد كارگران بودند.

خوزستان همين طور بودند كه از ابتدا جلودار بودند، فعاليت كرده بودند و مورد تاييد كارگران بودند. در 
در بقيه جاها هم به همين نحو. در آبادان قضيه يك مقدار فرق مي كرد. چون يك عده مي رفتند و 

ع اين كميته هاي كارخانه بود ودر مجم مماشات مي كردند كار به انتخابات كشيده شد و عوض شدند.
 .كه به اسم سنديكا در سطح سراسري كارگران را رهبري مي كرد

 وره اخبار مربوط به اعتصاب بسيار پراكنده و ضدونقيض بود. به همين جهت كميته هاي اعتصاب در اين د
. اين نشريه كمك كرد اعتصاب سازماندهي ر كردندشرا منت "نشريه كاركنان صنايع نفت"نشريه اي هم به نام 

 نشريه اينانتشار  .نكند ايجاد هتفرق كارگران بين در شود و كارگران اخبار واقعي را بخوانند تا شايعات بي مورد 
 .كرد پيدا ادامهشد،  قيفكه تو شصت سال تا

با شدت گرفتن و تدام اعتصابات كارگران و كميته هاي اعتصاب با مشكل مالي روبرو شدند. حقوق ها قطع شده 
براي كارگران هاي مردمي  هاي كمك صندوقبود. حساب سنديكا نيز بسته بود. در خبرها آمده كه اوايل دي ماه 

  چنين مي گويد: خسروشاهيمورد تامين هزينه هاي اعتصاب  تشكيل شد. در اعتصابينفت و روزنامه نگاران 

ه قرار گرفته بوديم چون حساب مالي سنديكا قواقعيت اين بود كه ما در تهران از نظر مالي در مضي... " 
دو و نيم ميليون  يون جمع آوري كردند.پيش دانشجويان رفتيم و آن ها حدود دو و نيم ميل بسته بود.

پول يك روز كارگران هم نمي شد.با تعدادي نزد طالقاني كه او را از زندان مي شناختيم رفتيم و قضايا 
از آن موقع  را معرفي كرد كه مسئول كميته بازار بود. يرا شرح داديم كه حساب را بسته اند. يك آقاي

ن كمك شد و از همان موقع يك نفر به نام آقاي عراقي كه بعدها پول خيلي زيادي از بازار به كارگرا
  ...مسئول روزنامه كيهان و ترور شد ، وارد كميته مخفي اعتصاب شد



خسرو شاهي اين كمك پيوسته و زياد بازار را عاملي مي داند كه كميته هاي اعتصاب توجه كافي به جمع آوري 
  خود كارگران نداشته باشند.  پول  و  كمك مالي از بخش هاي ديگر جامعه و

  :منابع و زيرنويس ها

 مشترك سرمايه گذاري نفت بودند. مجتمع هاي  ايپاك، الپكو و ايمينوكو ،سيريپ - 1

جموعه اسناد النه جاسوسي و از م 66منابع اين بخش روزنامه هاي اطالعات، كيهان، و همچنين شماره 
  يداله خسروشاهي و محمد مزرعه  كار است.مصاحبه هاي كارگران عضو كميته هاي اعتصاب، 

 پايان قسمت دوم


