
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  آبادانی کارگران پروژه ایکايسند: ی جنبش کارگرخي از تاریبرگ

 
فتارديبهشت هشتاد و هبيستم                                                                         نسترن آقايی: تنظيم وگردآوری    

 
 

 شکل گرفت و در سالهای بعد از انقالب نيز در جهت ٥٧يکی از تشکلهای قدرتمند کارگران که در جريان انقالب 

در جريان . مطالبات کارگران حضور گسترده کارگران را به نمايش گذاشت ، سنديکای کارگران پروژه ای آبادان بود 

کارگران بيکار با .بود و مردم در دانشکده نفت اجتماع ميکردند که در دانشگاه ها به روی مردم باز شده ٥٧انقالب 

.شرکت دراين اجتماعات و برگذاری جلسات منظم و تماس با سايرکارگران بيکارتصميم به ايجاد تشکل سنديکا گرفتند  
نداشتن خاطر ، به دفاتر مختلف برای عضويت تنظيم شروع کار اين کارگران برای تأسيس سنديکا و ثبت نام اعضاء،

امور به اين دفترسنديکا استفاده کنند، درقهوه خانُه بوشهری ها درپاساژالفی جمع شده وآن به عنوان مکانی که بتوانند از

 ند و دفاتر آنها را پاره نمودگرانی را دستگيربار کارمسلح کميته به آنها حمله کردند وهربارها و بارها افراد . پرداختند

  .تجمعات خود ادامه ميدادند زياد کرده وبه ان تالش وکوششان راکارگرانداختند، اماشان می قهوه خانه بيرونکرده واز

اتحاديه کارگران و تحصيل کرده "، تشکيالتی فرمايشی به نام ان اساسنامه سنديکا را می نوشتنديی که کارگردرروزها

اری پول به عنوان وجه دستی پرداخت اعالم موجوديت کرده و برای جذب کارگران مدعی شد که به کارگران مقد"ها 

  .خواهد کرد

تشکيل اين تشکل فرمايشی که از جانب کارگران شکل نگرفته بود و عمدتآ از مقاطعه کاران و پيمانکاران تشکيل شده 

برای . بود ، از همان روز اول با آب و تاب فراوان از راديو نفت ملی تشکيلش اعالم شد و شروع به تبليغات کرد 

ان تعجب آور بود که با وجود اينکه سنديکای پروژه ای قبال به تائيد مراجع مسئول رسيده ، سنديکای ديگری با کارگر

به همين علت کارگران پروژه ای به عنوان اعتراض و برای روشن شدن . نام کارگران چگونه به وجود آمده است 

از طرف خود به فرمانداری فرستادند تا با فرماندار و جريان چگونگی تشکيل سنديکا ی فرمايشی و قالبی ، نمايندگانی 

در حين مذاکره ناگهان عده ای به جلسه حمله کرده و با چوب و چماق و سنگ شروع به فحاشی . دادستان مذاکره کنند 

  .کرده و به کارگران حمله کردند 

نده هايش خورد شد و يکی ديگر اين حملُه وحشيانه يکی از کارگران با ضرب چاقو مجروح شد و کارگر ديگری ددر

افراد چماق بد ست با عربده جويی و تهديد کارگران به اينکه اگر کارشان را ادامه دهند .از کارگران دستش را شکستند 

با رسيدن مُامورين کميته . شيشه های ساختمان فرمانداری را شکستند . شان را به آتش خواهند کشيدخانه و کاشانه 

  .ی به سوی کارگران، قضيه فيصله يافتتير اندازی هوايو

يورشی که به کارگران بعدَامعلوم شد که سر دسته چماقداران دو نفر از سرمايه داران آبادان هستند ، يکی از آنها در 

حمله وحشيانه چماق پس از. اين دو سرمايه دارهردو ازاعضاءکميته بودند. شد، بوسيله کارگران دستگير آورده بودند

راديو نفت نيز از . هستند، در شهر شا يعه کردند که کارگران پروژه ای ، ضد انقالبی و اخاللگر کارگرانبه داران 
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کارگران . ندارودادستان را گروگان گرفته اند، همچنين شايعه کردند، کارگران فرمارگران بعنوان ضد انقالبی نام بردکا

کردند با مسئولين تالش .  محل سنديکا دست به تحصن زدنددر ٥٨  فروردين ١٨برابر اين فشارها روز يکشنبه نيز در

يکا اعضاءسندنيزدادستان برای يکی از جهتاين بارزه آنان رابه شکست بکشانند ودرمتفرقه وچنددستگی بين کارگران،

   .، دعوت دادستان را پذيرفتدعوت کرد،اين عضو نيزبدون اطالع ديگرکارگرانخود نامه نوشت واورابرای مالقات با

ما يک نماينده نداريم ما هيئت "زمانيکه کارگران از موضوع با خبر شدند ، به او اعتراض کرده و به دادستان گفتند 

ما در تحصن هستيم و دادستان بايد برای مالقات کارگران . موسس داريم ، دادستان حق ندارد با يک نفر مال قات کند 

  .تان برای تفرقه در ميان صفوف متحد کارگران را نقش بر آب کرد هوشياری کارگران نقشه دادس. به جمع ما بيايد 

مجازات عاملين توطئه از پيش طرح شده در -١: خواستهای کارگران پروژه ای در طی اين تحصن عبارت بود از 

  تکذيب خبر اعالم شده از راديو نفت ملی مبنی بر-٢فرمانداری به تحريک و سرکردگی علی محمدی و محمود ذغالی 

 به رسميت شناختن کامل سنديکای -٣ضد انقالبی بودن کارگران پروژهای و اعاده حيثيت از طريق راديو تلويزيون 

 انحالل اتحاديه قالبی به اسم مجهول و من در آوردی -٤کارگران پروژهای از طرف وزارت کار و امور اجتماعی 

  .درمسجد بهبهانيها"حصيل کرده ها اتحاديه کارگران و ت"

   ۵٩رزات کارگران در سال مبا
دانشگاه ها بسته شد و روزنامه ها و کتابفروشيها پشت . سال شروع تدارک حمله به دستاوردهای انقالب بود  ۵٩سال 

مصون نمانده ، شروع به سرکوب  در اين ميان شوراهای کارگری نيز.سر هم توقيف شدند و دانشجويان سرکوب گشتند

  .، اخراج و دستگير شدندب شناسايیحت عنوان ضد انقالآنها کرده و رهبران کارگران ت

شروع جنگ ايران و عراق فضای جامعه را ملتهب کرده ، از سويی تبديل مناطق جنوب به مناطق جنگی، موجب 

  .آوارگی بخش وسيعی از کارگران نفت و ديگر مراکز کليدی کارگری در جنوب شد 

.  به توليدات جنگی اختصاص داده شدآمده و توليد بسياری از کارخانجاتی از کارخانجات به حالت تعطيل دربسيار

ران را تحت فشار مستقيم اعزام اجباری به جنگ و انتقال اجباری به کارخانجات ديگر، موقعيت کار و زندگی کارگ

نتقال اجباری به کارگران مقابل اين تهاجمات عليه اخراجها ، عليه اعزام و کمک اجباری به جنگ ، عليه ا. قرار داد

اين ميان آواره شدن کارگران نفت به ديگر شهرهای ايران و در. گر، دست به اعتراض و مبارزه زدندکارخانجات دي

خسارتهای وارده به آنها موجب اعتراض گسترده اين بخش از کارگران برای جبران خسارتهای وارده بر آنها و تامين 

امجديه ، برای تامين مسکن خود به مصادره استاديوم گران جنگ زده جنوب تا جائيکه کار.شدمحلی برای سکونتشان 

  .درتهران اقدام کردند

شرق تهران وشورای متحد غرب ودر  با هماهنگی کانون شوراهای ٥٩سال برگزاری اول ماه مه درشهر تهران در

 شوراهای کارگری در اين مايی، آخرين جلوه های قدرت نو فصلیسنديکای کارگران و پروژه ای شهرآبادان به ابتکار

  .دوره بود

شوراهای کارگری را غير  .آغاز شدبه تدريج اخراج و دستگيری کارگران پيشرو و رهبران اعتراضات کارگری 

شوراهائيکه فرمايشی بوده و به جای دفاع . کارخانجات تشکيل شدقانونی اعالم کرده و در مقابل شوراهای اسالمی در 

  .، در جهت پيشبرد سياستهای دولت به خدمت گرفته شدندکارگراناز مطالبات و منافع 
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 .ساعت کاردرکارخانجات بزرگ بوديم ٤٠عليه لغو تعطيلی پنجشنبه و مبارزات کارگری براين دوره ما شاهددر

مقابله با حذف اين مهد کودک برای فرزندان کارگران و، داير کردن  دايرکردن غذاخوری درکارخانجاتهمچنين

  .ی مبارزه کارگران را تشکيل ميداد در کارخانجات ، ديگر محورهاامکانات

اعتصاب کارگری شرکت مانا : گسترده بود و ميتوان به موارد زير اشاره کرد " کامال٥٩اعتراضات کارگران در سال 

ت وابسته به شرکت گسترش در اعتراض به حقوق عقب افتاده و خواست تامين مسکن، تجمع کارگران جنگ زده شرک

نفت جنوب در مقابل وزارت نفت در تهران ، ماهشهر و اهواز با خواست پرداخت دستمزدهای معوقه و مسکن ، تجمع 

کارگران آلومينيوم سازی اراک در اعتراض به اخراج نمايندگان شورای کارگران تجمع کارگران گارد بندر خرمشهر 

 ، اعتصاب کارگران گونی پالستيکی ورزيده کار در در اداره بندر در اعتراض به اعزام کارگران به بندر عباس

اعتراض به حقوق معوقه خود ، تجمع کارگران ريسندگی خاور در اعتراض به تشکيل شوراهای اسالمی در کارخانه 

نفر از کارگران ، اعتصاب و تجمع ٦و خواست انحالل آنها، اعتصاب کارگران پارس الکتريک در اعتراض به اخراج 

ن سپاهان در مقابل دفتر مدير عامل شرکت در اعتراض به قطع هزينه اياب و ذهاب کارگران ، کارگران سيما

اعتصاب سه روزه کارگران چيت تهران با خواست گرفتن پايه شغلی و افزايش حقوق ودر اعتراض به بخشنامه 

کت تعاونی کارگران ، مربوط به شيفت کار ، اعتصاب کارگران چيت ممتاز در اعتراض به دزديهای هيات مديره شر

اعتصاب کارگران گسترش مسکن اصفهان عليه دستمزدهای معوقه ، اعتصاب کارگران ری او واک قزوين برای 

، اعتصاب کارگران پارس فش ملی برای خواست افزايش حقوقها، اعتصاب کارگران کبندی مشاغلاجرای طرح طبقه 

، افزايش حقوق و دريافتی هاان دخانيات تهران با خواست ، اعتصاب کارگرتريک برای خواست افزايش دستمزدهاالک

اعتصاب و تحصن کارگران کانادادرای برای خواست سود ويژه، اعتصاب کارگران نساجی تاج اصفهان برای 

خواست سود ويژه ، تحصن و راهپيمايی کارگران بيکار در کرج ، راهپيمايی کارگران بندر خرمشهر در تهران در 

زدهای معوقه خود ، تحصن و راهپيمايی کارگران راه آهن عليه اخراج ، راهپيمايی کارگران صنايع اعتراض به دستم

اعتراض به کاهش مزايای سپاهان در، راهپيمايی کارگران سيمان ن در اعتراض به دستمزد های معوقهفوالد اصفها

، راهپيمايی کارگران فيليپس رمايشیخواست انحالل شوراهای فکارگران، راهپيمايی کارگران قرقره زيبا تهران با 

، راهپيمايی کارگران فرش گيالن با خواست بستگان به کارفرما و همکار ساواکتهران با خواست اخراج يکی از وا

در پااليشگاههای  تجمعات و اعتراضات گسترده کارگران نفت ٥٩اخراج مدير عامل کارخانه و همچنين در سال 

ريافت حقوق، ای ديگر، برای بدست آوردن خواستها و مطالباتشان و همچنين د، شيراز و شهرهتهران، اصفهان

  .و غيره بودخواربار، پرداخت پرداخت غرامت جنگی، بيمه درمانی

عرصه سياسی جامعه که قدرتمند طبقه کارگردر ميتوان ديد حضور٥٩ تا ٥٧سال با نگاهی به مبارزات کارگران از

شوراهای . گون شدرژيم شاه سرنحکومت شاهنشاهی رايکسره کرد و تکليف بعنوان يک طبقه به ميدان آمده بود

سرسخت ، رهبرکارگرنفت ما"و تمام جامعه شعار، مبارزات را به عهده داشت رهبری و هدايتاين سالها کارگران در

  .را ميداد "ما

  نسترن آقايی: تنظيم وگردآوری
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