
 

 

 

 

  
 

 
  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ی کارگران بازخوانی مبارزات گذشته

  فصلی –ای پروژه

 

 محمد صفوی

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 

 

 فصلی -ای پروژهی کارگران بازخوانی مبارزات گذشته 2

 مقدمه
 کارگران یابیطلبانه و عاملیتهای حقکوشش قرن از نخستیننزدیک به نیم

ای نهگذرد. با چنین پیشیصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور ما میفنی در  -ای پروژه

ای و پیمانکاری که اکثریت نیروی کار در یکم تیرماه سال جاری هزاران کارگر پروژه

سلسله اقدامات مطالباتی پراکنده،  شوند پس از یکاین صنایع را شامل میشاغل در

خواهانه و اعتصاب خود مشترک حقبار در یک اقدام سراسری و همبسته کوشش این

را برای بهبود شرایط کار و تغییرات ساختاری در مراکز کاری خود آغاز کردند. بنا به 

ران این حرکت اعتراضی، کارگتر شدن ای و پیمانی، با گستردهپروژه های کارگرانِبیانیه

ست عمومی دگام با تشکیل مجامع بهدر بیش از صد مرکز نفت و گاز و پتروشیمی گام

 های خود را به شرح زیر بیان کردند:از کار کشیدند و خواسته

های پیمانکاری نیروی کار، افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، حذف شرکت

ایمنی و بهداشت محیط کار، لغو فضای امنیتی عقد قرارداد دائم و رسمی، امنیت شغلی، 

ی اقتصادی، بیمه و حق برخورداری از ویژهوار مناطق در محیط کار، لغو قوانین برده

روز و  02کاهش روزهای کاری به ،درمان رایگان، حق مسکن و شرایط کاری بهتر

 ،های کارگری، حق ایجاد تشکلروز، کاهش ساعت کار  02وزهای استراحت به افزایش ر

ان گو واکسیناسیون عمومی رای ،د وضع خوابگاه ها و کیفیت غذا و خدمات بهداشتیبهبو

  نا.برای مقابله با ویروس کرو

که جایگاه اجتماعی کارگران برای این مبارزات مطالباتی جاری کارگران جدا از

اقتصادی و استقرار دموکراسی سیاسی را بار دیگر در کشور  –پیشبرد عدالت اجتماعی 

مبارزات  ما برجسته ساخت در عین حال نشان داد که با گذشت بیش از یک قرن از

ای قرن مبارزات کارگران پروژهطور خاص نزدیک به نیمایران و به ی کارگرعمومی طبقه

مام ای در تعادلانهغیرغایت بهشرایط هنوز فنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،  –

ترین حقوق خود مانند حق داشتن کارگران از ابتداییبر نهاد کار حاکم است و  سطوح

ا ب بر آن،علاوه . محروم هستند جمعی کارهو داشتن پیمان دست های مستقلتشکل

بخش بزرگی از نیروی کار از شمول و حذف های اقتصادی نولیبرالی پیشبرد سیاست

 و ارلایه کردن نیروی کسازی و لایهارزان و موقتیهای حمایتی، و پوشش قانون کار
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 ،یأمین نیرو بر مراکز نفتهای بزرگ و کوچک پیمانکاری و تتسلط انواع و اقسام شرکت

  تر شده است.ایمننسبت به گذشته بدتر و دشوارتر و نا مراتببه شرایط کار

اخیر کارگری در اعتراضی دادهای مطلب زیر در تلاش است با توجه به رخ 

ای و پیمانی در کارگران پروژهی گذشتهای از مبارزات کشورمان، با بازخوانی گوشه

 این ، بخشی از کوشش ومبارزات آغازین و ابتدایی0531های منتهی به انقلاب سال

 بهتر در آن دورانِ را نشان دهد.  ای داشتن شرایط کار و زندگیرا برکارگران 

  

( 2431-2431ی صنایع کشور )های عمرانی و توسعهاجرای برنامه

 ایی کارگران پروژهو رشد پدیده

های تا سال 0530ی صنایع کشور از سال های عمرانی و توسعهبا اجرای برنامه 

 صنعتی اقدام کرد. های ایجاد یک سری از پروژه، حکومت شاه به0531منتهی به انقلاب 

ای بوشهر، نیروگاه اتمی های بزرگ عبارت بودند: نیروگاه هستهاین پروژه بخشی از

ی خارک های آبادان و بندر ماهشهر و جزیرهدارخوین در استان خوزستان، پتروشیمی

 های اصفهان، تبریز، شیراز و صدها صنایع بزرگ و کوچگ دیگر. پالایشگاه و

انقلاب »عنوان این صنایع بزرگ که برخی پژوهشگران از آن بهاندازی ایجاد و راه

 ایران و به رشدی کارگر کنند توانست به رشد کمّی طبقهیاد می« صنعتی کوچک

ایجاد ای و لاجرم به تحرک طبقاتی و تلاش برایی کارگران صنعتی و فنی پروژهپدیده

  0این صنایع در حال ساخت بینجامد.شرایط کار بهتر در

 

  

                                                      

( نگاه کنید به، 0531-0530ی زمان شاه )های عمرانی و توسعهبرای اطلاعات بیشتر در مورد طرح0 

و محمد ابراهیم فتاحی. نشر نی. ی احمد گل محمدی ایران بین دو انقلاب، ترجمهیرواند آبراهیمیان. 

 .305-305ص ص
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 ای کارگران پروژه
ی تجرب –ای در آن زمان عبارت بودند از: کارگران فنی کارگران یا نیروی کار پروژه

ویلر کش، جوشکار، بآلات، لولههایی مانند ابزار دقیق، نصب ماشینبا تسلط به تخصص

های کارگر فنی نصب دستگاه) های بخار، ریگری دیگسازنده (Boilermaker) میکر

، های سنگین(های ِکرنبکسلآلات سنگین و سیمبا ماشین صنعتی و هدایت و کار

نجار، نقاش، آرماتوربند، انباردار، استور ، Scaffold) –بند ) داربست متخصص آهن

بردار. هآلات سنگین و نقشکار، بنا، مکانیک ماشینی کِرن، برقکیپر، تایم کیپر، راننده

این کارگران، دانش فنی خود را از طریق تجربی و کار درکنار همکاران خود در  غالب

های ار توسط شرکتهای آموزشی فشرده که در محل کصنایع مختلف یا از طریق کلاس

 های پیمانکاریای که از طریق شرکتآموختند. کارگران پروژهشد میخارجی برگزار می

ایرانی، موظف بودند که در مدت  شدند در کنار کارشناسان خارجی واستخدام می

ها را بسازند و بعد از پایان کار در شهر ها و پالایشگاهای پتروشیمیشده و فشردهتعیین

ی دیگری به جستجوی کار و نان بروند. های خود در پروژهدیگری دور از خانوادهو محل 

ران این دسته از کارگگفتند. هم می« فصلی –ای پروژه»کارگران به همین سبب به آنها 

هایی که دارند سنتاً از ی تخصصواسطهای، کارگرانی هستند که بهپروژه –صنعتی 

بت نساند. به همین سبب آنها در آن زمان بهز برخوردار بودهزنی بالاتری نیقدرت چانه

فنی،  –ای این در میان کارگران پروژه مند بودند. علاوه براز میزان دستمزد بالاتری بهره

ی ربهی تجواسطهکارگران آگاه و آشنا به مسایل صنفی و طبقاتی وجود داشتند که به

ی داشتن قدرت واسطهشتند و همچنین بهبیشتر و اعتباری که در میان کارگران دا

های متفاوت نقش علنی و مهمی در رهبری مبارزات کارگران برای سازماندهی، در دوره

ن که گاه به بهای سنگیکردند میایفا  های صنعتی مختلفبهبود شرایط کار در پروژه

 تنها باعثانجامید. البته دستگیری فعالان کارگری نهدست ساواک نیز میدستگیری به

 شد بلکهطلبانه آنها نمیی حقایجاد ترس و وحشت در میان کارگران و توقف مبارزه

همین امر باعث بالا رفتن اعتبار اجتماعی فعالان کارگری در نزد سایر کارگران و اقشار 

 شد. جامعه می
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 (2431-2433ای )ات اعتراضی کارگران پروژههایی از اقدامنمونه
ای در چند مرکز صنعتی در کارگران پروژه 0531منتهی به انقلاب های در سال

اعتراضی را برای بهبود ، اقداماتی تحت فضای به شدت امنیتی حاکم ،حال ساخت

های انجام دادند که شامل اعتصاب چندروزه یا سازماندهی اقدام و اعتراض شرایط کار

ای آن دوره، رگران پروژهکارگری چندساعته در مراکز کار بود. یکی از فعالان کا

ی تا مقطع انقلاب در چند پروژه 0533کش، که از سال زمان روستایی، لولهمحمد

کند: اشاره میای مدت کارگران پروژهراضی کوتاهصنعتی کار کرده بود به چند اقدام اعت

های اعتراضی که توسط فعالان کارگری در پروژهای صنعتی جنوب ازجمله حرکت»

شد یکی سازماندهی اقدام اعتراضی در شرکت امریکایی فلور یک، معروف  سازماندهی

ضی این حرکت اعتراخیز آغاجاری در خوزستان بود. ی نفتبه فلور کنتیننتال درمنطقه

این حرکت دهی تأثیرگذار برای بهبود کیفیت غذای کارگران انجام شد. در سازمان

زاده، جوشکار )تاریخ یادان ابراهیم غریبهاعتراضی فعالان کارگری آن دوره ازجمله زند

 (. او در زمان شاه به جرم فعالیت های کارگری دستگیر و زندانی شد 0532درگذشت 

در »کند: وی اضافه می« کش، نقش مهمی داشتند.( لوله0322-0552و رضا منفرد )

واقع  "فلور سوکیاس"در شرکت  0533ای در سال اقدام دیگری فعالان کارگران پروژه

ی بندر دیلم برای بهبود شرایط کار دست از کار کشیدند و اعتصابی را در آنجا در جاده

این حرکت اعتراضی نقش دهی سازمان یاد رضا منفرد، درسازماندهی کردند که زنده

در بخش ساختمانی  0533ازجمله اعتراض دیگری که در سال « ای داشت.برجسته

اعتراض کارگران نسبت به وضعیت نامناسب  ،ن رخ دادایران و ژاپ شرکت پتروشیمی

خواب کافی سالن غذاخوری و کیفیت غذا و غیربهداشتی بودن خوابگاه و نبود تخت

ای در ماه همان سال نیز کارگران پروژهو دی 0533تابستان  برای کارگران بود. در

یه صابی را علپالایشگاه در حال ساخت اصفهان یک حرکت اعتراضی و به دنبال آن اعت

ایمنی و بهداشت کار  تبعیض گسترده، برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار و

ها و با آوردن یادداشتسازماندهی کردند که از اهمیت بالایی برخوردار بود. در ادامه 

که در سازماندهی اعتراض و  شاغل در پالایشگاه اصفهانی کارگر خاطرات فعالانبیان 
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 ، ترکیب نیروی کارهاگیآنجا نقش مهمی داشتند به ویژای در اعتصاب کارگران پروژه

  پردازیمای میای و مطالبات آن دوره از مبارزات کارگران پروژهپروژه

 

 ای طرح ساخت پالایشگاه اصفهان، و ویژگی نیروی کار پروژه

خوانیم: ( می0535 -0503) 0های فعال کارگری مصطفی آبکاشکیادداشت در

آلمانی  –توسط دو شرکت آمریکایی  0533طرح ساخت پالایشگاه اصفهان در سال »

این پروژه  شهر تدوین شد. پیش از آغازشاهین –ی اصفهان کیلومتری جاده 03در 

وجود داشت. لذا برای امتیاز  ایران بانفوذ بودند رقابتهای خارجی که درمیان شرکت

و شرکت آلمانی تیسن  Fluorاین پروژه بین دو کمپانی آمریکایی فلور تأسیس 

Thiessen اه و تأسیسات نفتی شهرت دارند گکه هر دو در طراحی و ساخت پالایش

 ها درکاییجا که آمریکشی شد. قرعه به نام شرکت آلمانی تیسن افتاد. از آنقرعه

نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار بودند نیز جمله ابزار و تکنیک و های گوناگون اززمینه

اخت کمپانی آمریکایی فلور کار سشرکت آلمانی تیسن ناگزیر شد به صورت شریک با 

شرکت "این دو شرکت مشترکاً در قالب  پالایشگاه اصفهان را به اتمام برسانند. درنتیجه

این پروژه علاوه بر به اجرا و ساخت پروژه پرداختند.  "فلور و تیسن جوینت ونچر

ران گکارشناسان خارجی نیاز به کارگران متخصص بیشتری داشت و کمبود آن را از کار

  «کرد.ای جنوب کشور بودند تأمین میفنی که عمدتًا از کارگران پروژه

زمان روستایی نخستین عمل اعتراضی در پالایشگاه اصفهان عبارت ی محمدبه گفته

که در مورد نامنظم بودن  0533سازماندهی یک اعتصاب کوچک در تابستان »بود از: 

                                                      

هایی که حاوی به جرم فروش کتاب 0532عنوان کارگر ساختمانی در سال مصطفی آبکاشک، به0 

ای بودند توسط ساواک در آبادان دستگیر شد. وی در دادگاه ابتدایی به هفت سال زندان های تازهاندیشه

ی زندان محکوم شد. وی پس از آزادی از زندان به جرگه و سپس در دادگاه بعدی به سه سال و نیم

سندیکای »گذار و هیأت موسس وی از اعضای بنیان 0531ای آبادان پیوست. پس از انقلاب کارگران پروژه

بندی از تاریخ پر فرازوفرود و بود. او در تلاش بود که با جمع« فصلی آبادان –ای مستقل کارگران پروژه

جات سیاسی گوناگون، راه را برای تداوم یک ایران، مستقل از احزاب و دستهکارگری  ی جنبشناپیوسته

 ی کارگران هموار سازد.کارگری پایدار و مطالبات سیاسی و اجتماعی طبقه –حرکت صنفی 
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لعکس ااز محل زندگی به محل کار و بها ایاب و ذهاب و ساعت حرکت اتوبوسسرویس 

ای ها تا اندازهبود صورت گرفت. این عمل جمعی اعتراضی باعث شد که سرویس اتوبوس

 « بهبود یابد.

ای برای ترین اقدامات اعتراضی کارگران پروژهمهم ک،به روایت مصطفی آبکاش 

ی سراسری علیه هاها قبل ازآغاز اعتراضماه - 0533بهبود شرایط کار در دی ماه سال 

 ای برخوردار بود. در پالایشگاه اصفهان رقم خورد که از اهمیت ویژه -حکومت شاه 

کارفرما علاوه بر استخدام اندک کارگران »نویسد: از خاطرات خود می یوی در بخش

های اطراف پالایشگاه استخدام ای را از روستافنی، بخش بزرگ کارگران پروژه -ای پروژه

ی گیری از نیروی کار ارزان روستاییان، آنان را پس از یک دورهفرما با بهرهکرد. کارمی

اینان چون در روند تولید نبودند و تحت شرایط گرفت. کار میی آموزشی بهدوماهه

ای استخدام شده بودند، در قیاس با کارگران فنی، از مسایل صنفی و طبقاتی ویژه

ن کارگران روستایی با نداشتن خصلت کار جمعی  ایآگاهی چندانی نداشتند. طبیعتاً

این حوزه جذب شده بودند. اساسًا روستاییانی که پا که نتیجه و سرشت تولید است، به

گذاشتند بنا به سرشت تولید روستایی دارای روحیات فردگرایی، به این بازار کار می

بهره ی کار بیاجبار از خصلت جمعارجحیت دادن منافع فردی بر منافع جمعی و به

های سنتی ناشی از زیست در روستا، آنان را از مبارزه برای بودند. همچنین دیگر درآمد

ه این به دلیل وجود کارگران بیکاری ک کرد. اضافه برنیاز میحقوق صنفی، اقتصادی بی

ها به این کارگران در یک سطح بودند و در بیرون از پروژه از نظر داشتن دانش فنی با

ال این بخش از کارگران را اشغ توانستند جایراحتی میظار نوبت استخدام بودند و بهانت

ردند. کهای کارگری شرکت میها و اعتصابکارگران نامبرده به سختی در اعتراض کنند،

های های کارگران فنی و متخصص، مانند بیمهطبع با یک سری خواستهاین کارگران به

وآمد و خواست افزایش دستمزد که در سرشت ولاد، حق رفتدرمانی، حق مسکن، حق ا

ضی های اعترازندگی کارگران فنی شهری وجود دارد بیگانه بودند و از شرکت در جنبش

زدند. در بعضی از مواقع حتا در برابر که صرفاً مبنای اقتصادی و صنفی داشت سرباز می

فنی  –ای کارگران پروژه گرفتند. آنها مانندهای اعتراضی موضع مخالف میحرکت

های سنگین نداشتند. سطح معیشت و زندگی آنها با سطح معیشت کارگران خانهاجاره
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های کارگران شهری و تر از خواستهفنی متفاوت بود به همین دلیل توقع آنان پایین

ای که در روند تولید به شناخت از حقوق صنفی خود پروژه –فنی بود. کارگران فنی 

خوبی حس ودند از خصلت جمعی کار برخوردار بودند و منافع مشترک را بهرسیده ب

ز بخش ا این هایکردند. به ارزش و کیفیت کار خود آگاهی داشتند. سطح خواستهمی

های کارگران روستایی بالاتر برخورداری از دستمزد بیشتر، از تقاضای رغمکارگران به

این نوع زندگی در جهت کسب کلاتهای زندگی شهری و مشبود و بنا به ضرورت

گیر پی ...ی درمانی و حق مسکن وهای صنفی و اقتصادی خود مانند بیمهخواسته

 0«بودند.

 

 ماهای در پالایشگاه اصفهان )دیی کارگران پروژهروزهاعتصاب سه

2431) 
یاد مصطفی آبکاشک انجام دادم وی بخشی با زنده 0531وگویی که در سال در گفت

های صنفی و سندیکایی خود را در پالایشگاه اصفهان که منجر به حرکت از فعالیت

گو کرد که در اختصار بازشد، به 0533ر دی ماه ای داعتراضی و اعتصاب کارگران پروژه

 خوانیم: زیر می

خواهم بپرسم چرا برای کار به اصفهان رفتی، مگر می قبل از هرچیز -س»

 در آبادان کار نبود؟

ها و تأسیسات جدیدی ایران پروژه های مختلفایام در شهر مصطفی آبکاشک: درآن

های بزرگ و کوچک مثل مور و ملخ با شروع به کار ساختمانی کرده بودند و شرکت

لف های مختمده بودند. آنها مدیریت بخشایران آ بستن قراردادهای کلان و پرمنفعت به

هده گرفته بودند. از طرفی تعدادی از عکارهای ساختمانی و تأسیسات صنعتی را به 

های در شرکتی کار که تجربه -غیره کش وشامل جوشکار و لوله –های فنی آبادان بچه

. گرفتندها کار میاین گونه پروژهخارجی و یا در کشورهای عربی همسایه را داشتند در

ای پیدا ای بود که اگر جایی کار تازهآن موقع یک فرهنگی در میان کارگران پروژه

                                                      

 0550. ویراسته جواد موسوی خوزستانی. 30کارمزد. جلد چهارم و پنجم. ص  ینامهفصل0
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این دادند. بهای که بیکار بودند اطلاع میفوریت به دیگر کارگران پروژهکردند بهمی

 جای پیرم به اصفهان رفتیم. در آند که ما هم به اتفاق خانواده و یک خالهطریق بو

و شرکت آلمانی تیسن که در ساختن پالایشگاه و پتروشیمی « فلور»شرکت امریکایی 

و تأسیسات نفتی در جهان شهرت داشتند مسئولیت ساختن بخشی از پالایشگاه اصفهان 

موزشگاهی هم دایر کرده بودند که به کارگران ها در آنجا آعهده گرفته بوند. آنرا به

 دادند. غیرفنی آموزش می

 ترکیب نیروی کار چگونه بود؟

طور کارگران کردند. همینجا کار میتعداد زیادی کارگر از شهرهای مختلف آن

های ای هم بودند. تعدادی هم کارگران محلی نیز از روستاخارجی ازجمله کارگران کره

صفهان استخدام شده بودند. آنها هم در باغات اطراف روی زمین کشاورزی کار اطراف ا

عنوان کارگر ساده استخدام شده بودند. این کردند و هم در پالایشگاه اصفهان بهمی

فروختند. آوردند و به کارگران میجات میکارگران محلی، گاه گوجه و خیار و صیفی

ایی این کارگران روست کت فلور در تلاش بود ازبعد خواهم گفت که چه گونه مدیریت شر

 استفاده کند تا اعتصاب کارگران را بشکنند. 

 چه بود؟ 2431موضوع اعتصاب زمستان 

خاطر بالا بودن فرسای کار و بهخاطر شرایط دشوار و طاقتهای اول، بهاز همان روز

زایش دستمزد و دیگر ایمنی و بهداشت و همین طور خواست افجراحات کارگری و عدم

این مطالبات صنفی را با مدیریت در میان گذاشتیم. مثلاً در  هامطالبات صنفی، ما بار

این مسایل  همان روزها یک جوشکار از بالای داربست سقوط کرد و کشته شد. دیدن

این به کارگران خارجی که همان کرد. اضافه بری ما را خشمگین و ناراحت میهمه

ود ای باین مسئله گرفت ودادند حقوق و مزایای بهتری تعلق میرا انجام میکارهای ما 

 کرد. ایرانی را ناراحت می که کارگران فنی

خاطر افزایش دستمزد و در به« نورت پروسس»از قسمت  0533ماه اعتصاب دی

طور برای جلوگیری از آمیز مدیران و رؤسای خارجی و همیناعتراض به رفتار خشونت

ایرانی که دست به اعتصاب  جمعی کارگران آغاز شد. اولین گروه کارگرانهاج دستاخر

زده بودند توسط یکی از مدیران خارجی تهدید به اخراج شدند و مدیریت به آنها ابلاغ 
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حساب به کارگزینی بروند. کارگران ناراضی همان طور که طرف کرد که برای تسویه

خواستند که به صفوف اعتصابیون ارگران میی ککردند از بقیهکارگزینی حرکت می

تر بودند و نقش اصلی سازماندهی ملحق شوند. تعدادی از کارگران که از بقیه فعال

رفتند و برای آگاهی های مختلف پالایشگاه میها را بر عهده داشتند به قسمتاعتراض

بل یا سه روز ق کردند. البته دوی اعتصاب را تشریح میسایر کارگران موضوع و انگیزه

های مختصری کرده بودیم ها صحبتاین قسمت این حرکت اعتراضی، با سرکارگرهای از

 خاطرو آنها را در جریان اعتراضات کارگران قرار داده بودیم. بالاخره کارگران اعتصابی به

ه گروه ب-این که دیگر کارگران را به پشتیبانی و حمایت از خود جلب نمایند، گروه

گذاشتند. رفتند و موضوع را با دیگر کارگران در میان میای مختلف میهقسمت

ارگران کردند، کبنابراین، همین طور که کارگران اعتصابی به طرف کارگزینی حرکت می

پیوستند و یک همبستگی های دیگر نیز به صفوف کارگران اعتصابی میقسمت

 ود شش هزار کارگر و کارمند بهسرعت حدنظیری به وجود آمده بود. تا جایی که بهبی

بود  هوجود آمدخاطر اعتصاب بهی که بهاین حرکت اعتراضی پیوستند. در اجتماع وسیع

فتند و ریکی روی یک بلندی میتر بودند یکیتعدادی از کارگران که از سایرین فعال

کت و آمیز مدیران و رؤسای شرهر کدام از زوایای متفاوت در اعتراض به رفتار خشونت

ی نبود امکانات و پایین بودن دستمزدها و ایمنی کار و همین طور به مسئلهشرایط غیر

کردند. عصر همان قطاران خود صحبت میتفاوت دستمزدها با کارگران خارجی، با هم

روز مأموران ژاندارمری و مأموران ساواک برای شکستن اعتصاب به درون پالایشگاه 

ران ژاندارمری، یکی از مأموران محلی که به کارگران اهانت ریختند. قبل از ورود مأمو

سختی از کارگران کتک خورد که او را به درون کارگزینی بردند. در رکیک کرده بود به

همان حال کارگران به خشم و عصبانیت به کارگزینی یورش بردند و بعد مأموران 

ی کارگران را از پالایشگاه همه ی کارگران و به زور سرنیزه و تفنگژاندارمری با محاصره

این که از اخراج کردند. در عین حال مأموران ساواک چندین کارگر با سابقه را به جرم 

این حرکت اعتراضی و یا به نظر آنها محرکین اعتصاب هستند در حین خارج  فعالان

خالف مشدن از پالایشگاه دستگیر کردند. در روز بعد از اعتصاب، به تحریک مدیران که 

های اطراف بسیج کرده بودند ها را از روستااعتصاب بودند و تطمیع کارگران محلی، آن

عمل  ایناین عمل زیرکانه، به خیال خام خود قصد شکستن اعتصاب را داشتند که و با
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رغم انواع تهدیدهای گوناگون، العمل بخش دیگری از کارگران مواجه شد و علیبا عکس

ی روز ادامه داشت که با سرکوب نیروهای پلیس و دستگیری شبانهمدت سه اعتصاب به

این اعتصاب شکسته شد. پخش شدن پنج نفر از رهبران اصلی توسط ساواک سرانجام 

این اعتصاب عظیم در آن دوران، به جنبش کارگری در دیگر نقاط کشور جان خبر

  «ای بخشید.تازه

 


