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چکیده

واگذاری امتیاز دارسی در سال 1280ش 1901/م و درپی آن کشف نفتت

در مناطق نفت خیت خززستتان و ااتداا پاگیشتعاه آتید آ،تادان ست

سراری شدن نیروی کار از خارج و داخل ایران ،ه این مناطق شتد نیتروی

کار که تحت نزان کارگر میادین نفتی و پاگیشعاه آ،ادان جذبِ شرکت

نفت انعلیس و ایران شدند در هزای گرم و طاقتتفرستای خززستتان در

کنار مشعل های سززان دراالی که از ،سیاری از اقزق اولیة خزد محروم
،زدند و همه نزع زورگزیی و ،یقانزنی مدیران انعلیستی شترکت نفتت را
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مشاهده میکردند خزاسته ای ج ااقاق اقزقِ ازکفرفتة خزد نداشتتند
و ،ه گمان خزد تنهتا راه ،ترونرفتت از ایتن ویتعیت استفنا

را ،رپتایی

ا تصاب در محتی کتار متیدیدنتد اافتل از اینکته طترا مقا،تل آنهتا

متدیران انعلیستیِ شتترکت نفتتت ،تتا همکتتاری زمامتتداران خززستتتان ایتتن
ا تصتتا،ار را نتتز ی آشتتزب و ،لتتزا تلقتتی کتترده و ،تته جتتای همتتدردی و

ادخزاری و یافتن راه چاره اقدام ،ه سرکزب آنتان نمزدنتد و تعتدادی از
،رپاکنندگان ا تصاب را از کار اخراج زندانی و ت عید کردند

در این مقاله فرایند ا تصاب کتارگران منتاطق نفتتخیت خززستتان در دو

محزر ارزیا،ی شده است :زمینه ها و لل ا تصتا،ار کتارگری کته ،یشتترِ
این ا تصا،ار در آااز جن ه صنفی و معیشتی داشت تتا سیاستی و هتدا

کارگران از ،رپایی ا تصتاب افت ایح اقتزق و دستتم د تهیته مستکن و
،رخزرداری از امکانار رفاهی و ،هداشتی ،هتر ،زد در محزر دوم مراال

ا تصاب کارگران از آااز تا ملیشدن صنعت نفتت در پتنم مق تم زمتانی

-که آااز آن سال  1299ش و پایان آن هدزمان ،ا ملیشدن یتنعت نفتت

در سال  1330ش است -مزرد ،ررسی و تحلیل قرار میگیرد

واژگان کلیدی :ا تصاب کارگران نفتت منتاطق نفتتخیت شترکت
نفت انعلیس و ایران خززستان

مقدمه

،ا کشف نفت در سال 1287ش 1908 /م در میدان نفتزن (مستجد ستلیمان) و دیعتر منتاطق

نفت خیت خززستتان و ااتداا پاگیشتعاه آ،تادان مردمتی کته از خشکستالیهتای پیتاپی و
،یتزجهی دولت ،ه تنگ آمده ،زدند از گزشه و کنار ایران ،ه امیتد زنتدگی ،هتتر ،ته نتزان
کارگر راهی مناطق نفتخی خززستان شدند و از آنجتایی کته نیازمنتد و محتتاج ،زدنتد و
داداة سیر کردن شکد زن و ،چه خزد را داشتند تن ،ه هر کتار طاقتتفرستایی متیدادنتد
مدیران انعلیسیِ شرکت نفت انعلیس و ایران کته میت ان نیازمنتدی آنهتا را متیدانستتند از
ا مال انزاع زورگزییها و فشارها ،ر آنها افلت نمیکردند کارگران ایرانی که میدیدنتد
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زورگزیی های خداوندان نفت دستت کمتی از ملکتاکین و ختزانین گذشتته نتدارد ،ته ختزد
آمدند تا ،ه هر طریق ممکن اق و اقزق خزد را که شامل افت ایح دستتم د شترای ،هتترِ
کار ،رخزرداری از امکانار رفاهی و ،هداشتی و ،زد از مدیران شرکت نفتت انعلتیس و
ایران م ال ه کنند مدیران انعلیسی شرکت نفت که تنها ،ه فکر منتافم ختزد و اتارر نفتت
ایران ،زدند اایر ن زدند تن ،ه این خزاستهها ،دهند و کارگران را تهدید ،ه اخراج از کتار
متتیکردنتتد ولتتی کتتارگران کتته در گرمتتای ستتززان و طاقتتتفرستتای خززستتتان ،تتا انتتزاع
محرومیتها دست و پنجه نرم میکردند سرانجام تصتمید گرفتنتد دستت ،ته کتار شتزند و
م ارزه ای جدی را جهت ااقاق اقزق خزد آااز کنند و ا تصا،ار سالهای 1308 1299
1326 1325و  1330را سازماندهی کنند اگرچه ،رخی از ایتن ا تصتا،ار ماننتد ا تصتاب
ستتال  1325ش ،تتهشتتدر از ستتزی نیروهتتای نآتتامی و امنیتتتی و ،تتا همدستتتی شتترکت نفتتت
سرکزب شدند و ،سیاری از ،رپاکنندگان ا تصاب از کار اختراج یتا ت عیتد و زنتدانی شتدند
ولی در نهایت زمینههای شکلگیری نهضت ملیشتدن صتنعت نفتت ایتران را فتراهد کترد؛
نهضتی که ،رای نخستین ،ار در خاورمیانه در کارنامه م ارزاتی کارگران شرکت نفت انعلتیس
و ایران رقد خزرد پس از آن ،تزد کته ،ته ت ستی و العزپتذیری از متردم ایتران ،ستیاری از
همسایعان و سایر ملل جهان اقدام ،ه ملیکردن صنایم و معادن و داراییهای خزد نمزدند
هدا اصلی از این پژوهح پاسخ ،ه ایتن ستلال استت کته چته زمینتههتا و للتی ،ا ت
شکلگیری ا تصا،ار کارگری در مناطق نفتخی خززستان گردید؟ ،ه ارر دیعتر چته
شرای ی س

گردید تا ا تصا،ار کارگری ،ه نتیجه نهایی که همانا ملیشدن صتنعت نفتت

ایران ،زد منتهی شزد؟ جهت پاسخگزیی ،ته ایتن ستلال گزم استت هتد شترای و ویتعیت
کارگران در محی کار و نحزه ،رخزرد مدیران انعلیسیِ شرکت نفت ،ا آنان ،ررسی شزد و
هد مشخص شزد که چه لل و زاملی کارگران را ،ر آن داشت تا ،ه منآتزر م ال ته اتق و
اقزق خزد دست ،ه ا تصاب  ،نند و ا تصا،ار کارگری را سازماندهی کنند ،ر این اساس
،تتا روش تزصتتیفی -تحلیلتتی و ،تتا روش م العتته کتا،خانتتهای و استتناد رونتتد شتتکلگیتتری
ا تصتا،ار کتارگران در منتاطق نفتتخیت خززستتان از ستال 1299ش تتا پیتروزی نهضتتت
ملیشدن صنعت نفت در سال1330ش مزرد ارزیا،ی قرار میگیرد
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زمینهها و عللِ اعتصابات کارگری

زمینهها و لل ا تصا،ار کارگری در مناطق نفتخی خززستان در آااز ،یشتر جن ته صتنفی
داشت تا سیاسی و پاسخی ،زد ،ه نحزة ملکرد مدیران انعلیستیِ شترکت نفتت انعلتیس و
ایتران کتته ،ستیاری از اقتتزق اولیتة کتتارگران را زیرپتا گذاشتتته ،زدنتد ولتتی رفتتهرفتتته ،تتا
شکل گیری اتحادیههای کارگری و فعالیتهای تشتکیتتی آنتان در میتان کتارگران جن تة
سیاسیِ ارکت کارگران ،ر جن ة صنفی آن پیشی گرفت ،هطزریکه کتارگران ،تا تزر از
خزاسته های صنفی در چارچزب م ارزار یتد امرریالیستتی ،ته دن تال کزتتاهکتردن دستت
شرکت نفت انعلیس و ایران از چرخة اقتصادی ایران ،زدند این ناشتی از رفتتاری ،تزد کته
این شرکت نس ت ،ه کارگران خزد در پیح گرفته ،زد ،ه طزر نمزنه همتین کته کتارگری
ل

،ه ا تراض می گشزد او را از کار اخراج و از تمتام اقتزق و م ایتا محتروم متیکردنتد

شرکت تنها ،رای دة قلیلی که م یم و فرمان ردار آنها ،زده و اکد چشد و گزش شرکت
را داشتند خانههایی ساخته ،زد ولی ،یشتر کارگران در کرر و چادر زندگی متیکردنتد ایتن
همه اجحاا در اق کارگران و کارمندان ایرانی سرانجام آنها را ،ر آن داشت کته نست ت
،ه ااقاق اقزق خزد چارهای ،یندیشند و جلزی اجحافار شرکت را ،عیرنتد و سترانجام ،تا
ا تصا،ار در شهرهای نفتخی خززستان تزانستند راه را ،رای ملیشدن صنعت نفتت ایتران
همزاره سازند (افشین )122-123 :1333
یکی از مزج ار دم ریایت کارگران از ملکرد شرکت نفت که منجر ،ه ا تصا،ار
گسترده گردید ،یتزجهی شرکت نفت در اجرای ماده  17قرارداد  1933متیتدی ،تزد در
ماده  17قرارداد تصریح شده است« :کمرانی تشکیتر و مخارج ت سیسار و تفتتیح و اداره
و مسائل صحی و صحت مزمی را م تا،ق جدیتدترین افت الصتحه معمتزلی در ایتران در
تمام ارایی و ا،نیه و مساکن ا ضا و ملجار خزد کته در اتززه امتیتاز کتار متیکننتد ،ته
هده می گیرد» (طرفی  )1 / 719 :1383دراالیکه شرکت نفتت انعلتیس و ایتران جهتت
تهیه مساکن ،رای کارگران هیچگزنه اقدام ملثری ننمزد و کارگران ایرانی را ،ه و دههتایی
دلخزش میساخت فاتح مینزیسد :تا سال 1326ش آب سردِ نزشیدنی که در هزای گرم
خززستان یکی از یروریار استت و هنعتام کتار در هتزای ستززان تتا انتدازهای

تح را
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فرومی نشاند ،رای کارگران مزجزد ن زد شرکت میتزانستت آب یتخ کتارگران را فتراهد
کند اینگزنه مزارد محدود ،ه خزاستههایی ،زد که شرکت میتزانست در اتق کتارگران
ت نست ت ،ته ایتن گزنته متزارد اقتدامی
روا دارد ولی ،ه دلیل صترفهجتزیی در ه ینته هتا مت ن
نمیکرد همین سزءنیت های شرکت ،ا

ناریایتی و واکنح کارگران و سترانجام منجتر

،ه ا تصاب آنان گردید ( فاتح )451 :1334
در ،اب ،هداشت و درمان نی تشکیتر ،هداشتی کمرانی نفت چه از ای کیفیت و چته
از ای

کمیّت ،ه هیچ نحز متناس

،ا گروه ان زه کارگران شترکت ن تزد ستازمان ،هتداری

شرکت ،ه گزنه ای تنآید شده ،زد که ،ا کمترین م لغ ممکن اداره گردد و آن اندازه وسیم و
کامل ن زد که اتی ااتیاجار کلیة مستخدمین و خانزادههای آنها را تت مین نمایتد درمتان
کلیة مستخدمین و خانزادههای آنها در درمانعاههای شرکت رایعان ،زد ولتی پتذیرش در
،یمارستان محدود ،ته کتارگران و کارمنتدان و ختانزادههتای کارمنتدان ،تزد ،تهطتزریکته
خانزادههای کارگران در ،یمارستانهای شرکت پذیرفته نمیشدند و تتازه آنهتایی هتد کته
پذیرفته میشدند چنانچه محتاج ،ه مل جراای ،زدند که تعزیق آن خ تر جتانی نداشتت
،اید چندین ماه ص ر میکردند تا نز،ت مل آنها ،رسد در قستمت ،هداشتت هتد ملیتار
شرکت محدود ،ه نقاطی ،زد که در آنجا خانه و مسکن ساخته ،زد و شترکت اایتر ن تزد
که از آن قسمت تجاوز کرده و کمکی ،ه دیعران ،نماید اینگزنه صرفهجزییهای ،یمزرد
و ناروای شرکت نفت مسلد ،زد که واکنحهای سختی را پدیتد خزاهتد آورد و ایتن گزنته
خ ها ،زد که ااساسار کارگران را ،رمیانعیختت (همتان )449 :اجحافتار و ت عیضتار
شرکت نفت در اق ایرانیان تنها محدود ،ه ،هداشت و درمان ن زد ،لکه ،ه متزارد دیعتری از
جمله در اولزیت قرار دادن استتخدام کتارگران هنتدی نست ت ،ته ایرانتیهتا و ،رختزرداری
انعلیسیها از اقزق و م ایایی ،یشتر نس ت ،ه ایرانیان میتزان اشاره کرد انعلیسیها از یک
زندگی لزکس ،هره می،ردنتد دراتالیکته نیتروی کتار محلتی جتدا از آنهتا و االت

در

آلزنکها و ،یغزلهها نعهتداری متی شتدند ،ته زنتان انعلیستی کته ،تا متردان ایرانتی ازدواج
میکردند ،ه نزان مزجزدار جی

و اری

متینعریستتند آنهتا از طترا همزطنانشتان

تحقیر میشدند و رویهدرفته انعلیسیها ،ه ایرانیان ،ته چشتد نتژادی پتایینتتر از خزدشتان
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نعاه میکردند شعار کارمندان انعلیسی ،رای رفتار ،ا ایرانیانی که اتتی از لحتام مزقعیتت
اجتما ی ،ا آنان ،را،ر ،زدند چنین ،زد :سرشان تشر  ،نید ،ترسانیدشتان تتا در ،را،رتتان سترِ
اطا ت فرود آورند ( لد )91 :1371
منتتزچهر فرمانفرمائیتتان در کتتتاب «ختتزن و نفتتت» متتینزیستتد :تقستتید،نتتدی می تان متتا و
انعلیسیها مانند جداسازی سیاهپزستان از سفیدپزستان ،زد نخستین تجر،ة من از جداسازی
مزمی هنعامی ،ه دست آمد که آن روز صر منتآر اتز،زس ،زدم تا از پاگیشعاه ،ته خانته
،رگردم اتز،زس که ن دیک شد ،لیتی را که ،ه من داده شده ،زد ،ته راننتده نشتان دادم او
فریاد زد« :این اتز،زس نیست رفیق این اتز،زس انعلیستیهاستت ایرانتیهتا اجتازه ندارنتد
سزار شزند» ،ا این که مهمان شرکت ،تزدم در را ،ته روی متن ،ستت و ارکتت کترد چته
تزهین واشتناکی آن هد در کشزر خزدم! (فرمانفرمائیان )113 :1383
انعلیسیها ،ه س

اس ،رتری جزیی و تفزق نژادی که نس ت ،ته ایرانیتان ،ترای ختزد

قائل ،زدند نه تنها خزدشان را از ایرانیان جدا ساخته ،زدند ،لکه ،ه س

تترس از واتدر و

همدلی میان ایرانیان کارگران را از کارمندان نی جتدا کترده ،زدنتد و میتان کارمنتدان نیت
جدایی انداختته ،زدنتد و آن هتا را ،ته دو ط قتة فرادستت و فرودستت تقستید کترده ،زدنتد
،هطزریکه ط قه فرودست اقِ استفاده از اتز،زسهایی را نداشت کته ،ترای ط قته فرادستت
تخصیص یافته ،زد انزاع منازل رستزران سینماها و ،اشعاههای آن دو ط قه جدا از هد ،تزد
(مزاد  )45/1 :1387همة این ت عیض هتا و اجحافتار کته از ستزی شترکت نفتت در اتق
کارگران و کارمندان ایرانی ا مال میشد زمینته ستاز ا تصتا،ار شتد و در نهایتت ،ستتر را
،رای ملیشدن صنعت نفت همزار ساخت گزم ،ه ذکتر استت اجحافتار و زورگتزییهتای
شرکت نفت انعلیس و ایران تنها محدود ،ه کارگران و کارمندان ایرانتی ن تزد ،لکته دولتت
ایران را نی در،ر گرفت یک نمزنه از این زورگزییهتا در اتق دولتت ایتران م ال تة م لتغ
 614000لیره ،ه نزان خسارر وارده ،ه لزلههای نفت در منتاطق نفتتخیت خززستتان طتی
جنگ جهانی اول ،زد که شرکت نفت دولت ایران را ،ه لت دم اقتدام ،ته افت امنیتت
من قه مسئزل این خسارر می دانست و اظهار کرد متادام کته ایتن م ال ته وصتزل نشتزد از
پرداخت اقاگمتیاز خزدداری خزاهد کرد (رواانی ، )59-60 :1352رختی نآیتر استین
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جزدر از ره ران ات ب تتزده متد ی هستتند کته یکتی از لتل ،تروز ناریتایتی در میتان
کتتارگران در آن دوران امایتتت شتترکت و نیت دولتتت انعلتتیس از رویکارآمتتدن دولتتت
یددمزکراتیک و اقتدارگرای ریاخان ،زده که مزج

سرکزب جن حهای کتارگری در

من قه شده ،زد ()Ladjevardi, 1985: 14
کارمندان و کارگران شرکت نفت در دورة ریاخان لتیراتد تضتییقاتی کته مزجتزد
،زد جرأر هیچ گزنه ا ترایی را نداشتند و شرکت نفت هتد اتداک ر استتفاده را از ویتم
،هوجزدآمده مینمزد ،ه کارگران اجازه داده نمتیشتد کته اتحادیتهای داشتته و تقایتاهای
مشروع خزد را اظهار نمایند و از هرگزنه اقدامی در این زمینه ،ا نهایت شدر جلتزگیری ،ته
مل میآمد در آن ایام هیچگزنه قزانین و مقرراتی ن زد که روا، ،تین کارفرمتا و کتارگر
را تنآید نماید و مرجم قانزنی هد ،رای رسیدگی ،ه شکایار مستخدمان ایرانی شرکت نفت
ن زد از طرفی اکزمت مانم از این ،زد کته کارکنتان شترکت دستتهجمعتی اقتدام نماینتد و
کارگران از اقی که در سایر نقاط جهان ،رای کارگران معمتزل ،تزد استتفاده کترده و ،ته
تشکیل اتحادیه ،رردازند همه این ت عیضها و اجحافار که از سزی شرکت نفت انعلتیس و
ایران در اق کارگران و کارمندان ایرانی ا مال میشد از جمله زمینههتا و لتل ا تصتا،ار
،زد و در نهایت ،ستر را ،رای ملیشدن صنعت نفت ایران همزار ساخت
مراحل اعتصابات کارگران مناطق نفتخیز خوزستان

ا تصاب کارگران شرکت نفت که در آااز ،رای ااقاق اقزق و اف ایح دستتم د و م ایتا
و تهیة مسکن ،زد ،ه پنم مرالة زمانی تقسید میشزد:
 نخستین مرالة آن در اواخر اکزمت قاجار در سال 1299ش روی داد
 دومین مرالة آن در دورة اکزمت پهلزی اول و در سال 1308ش ،زد
 مراال ،عدی در دوره اکزمت پهلزی دوم یعنی ستالهتای  1325تتا  1329و
 1330شمسی روی داد در پایان مراله آخر ،زد که صنعت نفت در ایران ملی
ا تم شد و کارگران پتس از شتنیدن ،یانیته دکتتر مصتدق دستت از ا تصتاب
کشیده و ،ر سرِ کار خزد ،رگشتند و نهایت همکاری خزد را ،ا هیئت خلتم یتد
نشان دادند
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اعتصاب سال 1299ش 1920 /م

در اواس دهه 1299ش 1920/م گروهی از کارگران هندی و رب شترکت نفتت کته در
قیاس ،ا کارگران ایرانی از شرای ،هتری نی ،رخزردار ،زدند تزانستند ،رای ا،راز ناریتایتی
خزد از شرکت دست ،ه نز ی ا تصاب  ،نند ولی در آن زمان کارگران ایرانی نه آمتادگی
شرکت در چنین اقداماتی را داشتند و نه خزد قادر ،زدند چنین اقدامی را ستازماندهی کننتد
( )Frrier, 1994: 432درواقم این نخستین ا تصاب کارگران در مناطق نفتخی خززستتان
،زد که تزس کارگران هندی پاگیشعاه آ،ادان شکل گرفت و ،عتد ،ته کتارگران آفریقتای
جنز،ی و ایرانی نی تسرکی پیدا کرد خزاستههای ا تصابکنندگان شامل افت ایح دستتم د
تقلیل سا ار کار روزانه دریافت دستم د ایافی ،رای ایافه کار ،ه زد ویتم ،هداشتت و
پایان دادن ،ه ،دگزیی و آزار کارمندان نس ت ،ه کارگران ،زد شرکت نفت ،رای آرامکردن
کارگران تسلید خزاستههای آنها شد و دستم د آنان را  80درصتد افت ایح داد (افتختاری
12 :1370؛ فلزر  )44 :1371این ا تصاب هرچند ،ه پای ا تصا،ار سالهای  1308و 1325
کارگران ایرانی نمیرسد ولی در نزع خزد کدنآیر ،زد و ارزش آن در این است که اوگن ،ته
کارگران ایرانی نحزه پیعیری م ال ار و اق و اقزقشان را از شرکت نفت نشان داد و دوم
اینکه روایة شجا ت و شهامت را در کارگران ایرانی ،رانعیخت
م ا،ق فصل دوازدهد امتیازنامه دارسی که تصریح میداشت « ملته و فعلته ،ایتد ر یتت

ا لیحضرر شاهنشاه ،اشند» شرکت نفت نمتی،ایستت کتارگران ایرمتاهر را از ختارج وارد

ت ایتن فصتل
کند و می ،ایست کتارگران ایرانتی را ،ته کتار گیترد ولتی شترکت نفتت مت ن
امتیازنامه را زیر پا گذاشت و ،سیاری از کارگران ایرماهر را از خارج وارد کرد لتذا ،ترای

کارهای دفتری هد از هندوستان کارمند استخدام کرد لت اقیقی اینگزنه استتخدام ایتن

،زد که کارکنان هندی م یمتر ،زدند و اگر هد ا ترایی ،ه طرز استخدام خزد میکردند ،ته

سهزلت ،ه خدمت آنها خاتمه داده و آنها را روانه هندوستتان متیکردنتد ،تاگتر از همته

اولیای شرکت معتقد ،زدند که استخدام از چنتد ملتت مختلتف اختتفتاتی را ،تین کارکنتان

شرکت ایجاد مینماید که ،هصرفه و صتت شترکت استت (فتاتح ، )427 :1334ته همتین

منآزر شترکت کمتتر از  8درصتد مجمتزع نفتزس ایالتت را ،ته کتار گرفتت و متا،قی را از
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کارگران مهاجر هندی که ت عة انعلیس محسزب میشدند و س ح تزقمشان ،سیار پایین ،تزد
ت مین میکرد ،هطزریکه در ایام جنگ شمار هندیها ،ه صزرر قا،ل متاآتهای افت ایح
یافت و در اوایل دهه 1299ش (1920م ) تعداد آنها ،ه ادود  3000الی  5000نفتر رستید

(انصاری )194 :1384

در نهایت ،ه دن ال ا تصاب کتارگران هنتدی پاگیشتعاه شترکت نفتت دکتتر یانتگ و

الکینعتن را م مزر سرکز،ی ا تصابکنندگان کتارگران ایرایرانتی کترد الکینعتتن ترتی تی
داد که یک روز ص ح زود کارگران م ،زر را ،دون اطتع ق لی از منازل خزد ختارج کترده

و تحت نآر دهای سر،از هندی ،ا کشتی جنعی که از ،زشهر ،رای ایتن کتار آمتده ،زدنتد
سزار کردند و ،ه هندوستان ا ام نمزدند تا در آینده کسی را جرأر ا تصاب ن اشد (فتاتح

 )427 :1334تعدادهندیهای معترض را 2000نفر دانستهاند (ساتن )76 :1374

تاریخ استعمار نشان داده است که هرگاه منافعح در معرض تهدید و خ ر قرار گیرد از

هر سعی و تتشی ازجمله ا ام نیرو و اشغال نآامی جهت اف منافعح کزتاهی نمیکنتد

واقعتهای کتته در جریتان ستترکزب ا تصتاب کتتارگران در ستال 1299ش صتتزرر گرفتتت

،اگترین تزهینی ،زد که در اق یک ملکت مستقل وارد آمد ،ا سترکزب کتارگران هنتدی و

،ردن آنها از ایران معلزم نشد پس از خروج از ایران آنها ،ه چه سرنزشتی دچار شدند امتا
،قیه کارگران که ،اقی ماندند از آن ا تصاب نتیجه گرفتته و  75درصتد ،تر م دشتان افت وده

شد دادن این م د ،ه کارگران در مقا،ل مل دولت انعلتیس و فرستتادن کشتتی جنعتی ،ته

یکی از ،نادر ایران و دستعیر کردن ده زیتادی از کتارگران کارگتاههتای واقتم در ختا

ایران و ،یااترامی انعلیس ،ه ااکمیت دولت ایران فزقالعتاده نتاچی ،تزد (لستانی :1357

، )355ه هر طریقی که ،زد ا تصاب سال 1299ش تزس شرکت نفتت و نیروهتای ا امتی
دولت انعلیس سرکزب شد ولی اافل از اینکه ا تصتابهتای دیعتری نیت در راه ،تزد در

ستتال 1301ش1922 /م ،تتار دیعتتر کتتارگران هنتتدی ایرانتتی و تترب در آ،تتادان دستتت ،تته
ا تصاب زده خزاستار اف ایح اقزق خزد شدند که این ،تار تتزافقی ااصتل نشتد نماینتدة

سیاسی انعلیس ،ا ره ران آن ها ،ه تفصتیل گفتعتز کترد ولتی ره تران تستلید نشتدند چتزن

اقتتزق آنهتتا در ستتال 1300ش1921 /م هشتتتاد درصتتد افتت ایح یافتتته ،تتزد از ایتتن رو
خزاستههایشان نامعقزل دانسته شد و از این ا تصاب نتیجهای گرفته نشد (فلزر )48 :1371
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اعتصاب سال 1308ش 1929 /م
دومین ا تصاب گستردة کارگران مناطق نفتخی جنزب در سال  1308ش1929 /م درست

در آااز چهارمین سال پادشاهی ریا شاه روی داد در این ا تصاب کلیة کارگران شترکت
نفت ا تد از ایرانتی و هنتدی شترکت داشتتند و تقایتای ا تصتابکننتدگان ایتافهنمتزدن

دستم د و تهیه مسکن و مرخصی سالیانه و پارهای مسائل اقتصادی دیعتر ،تزد در ،رپتایی و

تداوم این ا تصاب که در واقم نخستین ا تصاب کارگران ایرانیِ مناطق نفتخی خززستان

،ه شمار میرفت ره ران ا ب کمزنیست ایران نقح ملثری داشتند (ذ،یح )118 :1364

،ه هر روی تحریکار و ت لیغتاتی کته ،ته ا تصتاب و تآتاهرار اردی هشتت ستال 1308

منجر شد از دو وجه مشخصی ،رختزردار ،تزد روزگتار ستخت و دشتزار کتارگران ایتران

دستم دهای نازل و شرای نامناس

زیستی یعنی مسائل صرفان ط قاتی یکتی از ایتن وجتزه

را تشکیل میداد و سعی و تتشی در جهت مرت

ستاختن ایتن قضتیه ،تا رویتارویی جتاری

ایرانیان ،ا دولت ،ریتانیا و نماد چیرگی آن یعنتی شترکت نفتت انعلتیس و ایتران نیت وجته

دیعرش را (اتا،کی )202-203 :1390

در را ،ه ،ا لل ا تصاب سال 1308ش محمزد طاهراامدی نی مینزیسد :فقدان خانته

و مسکن و دستم د کد و هجزم مهتاجرین ،ترای تحصتیل کتار در نتزروز 1308ش (متارس

 1929م) منجر ،ه ا تصاب کارگران صنعت نفت در آ،تادان شتد تآتاهرار ،تیستا،قهای در

آ،ادان صزرر گرفت لی امیتد و یزستف افتختاری از ره تران جنت ح کتارگری در ایتن

ا تصاب ،زدند و جن ح را هدایت میکردند این ا تصاب ،تا هتیچیتک از تحتزگر مشتا،ه

سال های پیح از جنگ دوم جهانی در ایران قا،ل مقایسه ن زد (طتاهر اامتدی  47 :1378و

، )51نا،راین در ا تصتاب ستال 1308ش ،ترختا ا تصتاب ستال 1299ش خزاستتههتای

ا تصابکنندگان تنها خزاستههای ط قاتی و صتنفی نآیتر افت ایح اقتزق دستتم د و تهیته
مسکن جلزگیری از ورود کارگران هندی و رب و استخدام آنها تزست شترکت ن تزد

،لکه ،راثر آگاهی ،خشی از سزی جراید و روزنامتههتای چت گرایتی چتزن طزفتان کته از
دیر،از منافم ،ریتانیا در ایتران را هتدا املته و انتقتاد قترار متیدادنتد و جرایتد ایرچت

ش هرسمی مانند اطت ار ستاره ایران و شفق سرخ -که ویعیت اسفنا

و

کارگران ایرانتی

صنعت نفتت را ،ته تصتزیر متیکشتیدند -و نیت فعالیتتهتای شخصتیتهتای محلتی چتزن
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میرزااسین خان مزقر نمایندة خرمشهر در مجلس شزرای ملی و محمداسین ،تدیم کنستزل

ایران در ،صره (که هر دو چهرههای یدانعلیستی و مح تزب کتارگران ،زدنتد) و همچنتین

فعالیتهای اتحادیههای کارگری در ،سیم کارگران م ارزه ،تا زیتادهختزاهیهتای شترکت
نفت و استعمار انعلیس از جمله مهدترین لل ا تصاب سال 1308ش می،اشد

توه ،ر دگیل ،اگ که در شکلگیری ا تصاب سال 1308ش ،رشمردید دلیل دیعتری

که این ا تصاب را نس ت ،ه ا تصاب سال 1299ش گستردهتر نشان میدهد این ،تزد کته در

سال 1299ش استخراج نفت از هشتاد ه ار تتن در ستال 1292ش1913 /م ،ته اتدود شتح
میلیزن تن در سال 1308ش1929 /م اف ایح یافته و در تین اتال تعتداد کتارگران ایرانتیِ

شاال در شرکت نفت نیت از  5708نفتر در ستال 1292ش1913 /م ،ته  16382نفتر در ستال
1308ش1929 /م رسیده ،زد (اتا،کی )193 :1390

ط یعی ،زد ،ه دلیل اف ایح تعداد کارگران در سال 1308ش ،ه همان نس ت ا تصاب نی

گستردهتر ،اشد از طرفی کارگران می دیدند که تزلیدار و استخراج نفت ،یشتر شتده ولتی

در زنتتدگی آنهتتا هتتیچ تغییتتر ااصتتل نشتتده و آ،تتادان ،تته شتتهرکی در هتتد و پرجمعیتتت

مجمز های از محلههای شلزغ و ک یف و فاقد ،سیاری از ختدمار متزمی یتروری چتزن

آب آشامیدنی و ایره ت دیل شده ،زد همه این زامل روی هد ،ا

سال  1308ش گردد

شکلگیری ا تصتاب

سرانجام ا تصاب سال 1308ش ،ا دخالت نیروهای دولتی همتانگزنته کته در قترارداد

دارسی مزظف ،ه ت مین امنیت در من قه نفتخی ،زد سریعان و ،ا ،یرامی درهتدشکستت و

ره ران ا تصاب و ادود  200نفر از سردمداران آن ،ازداشت شتدند کته ،رختی از آنتان تتا

پایان سل نت ریاشاه همچنان در زنتدان ،زدنتد (لهستاییزاده  )567 :1385ایتن تحتزگر
،رای مدتی چنان مزج ار نعرانی مقامار شرکت نفت و سفارر ،ریتانیتا را فتراهد ستاخت

که اتی خزاهان اضزر یک ناو جنعی انعلیسی در ازالی آ،ادان شده ،زدند تا در صزرر

اقتضتتا وارد متتل شتتزد ( )Persia, 1928: 455فرمانتتدهی ملیتتار ستترکزب کتتارگران

ا تصابکننده را سرهنگ رکن الدین خان مختاری رئیس نآمیه خززستان ،ر هتده داشتت

،ه دستزر وی کارگران ،ازداشتشده را ،ه زندان خرمآ،اد ،ردند و پس از مدرها ،ازداشتت

دهای از آن ها را آزاد کترده و تعهتد گرفتنتد کته دیعتر ،ته خززستتان و فتارس مستافرر
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ننمایند و پنم نفر از آنان را نی ،ه زندان قصر ،رده و ،دون هیچ محاکمهای و اتی ،ازجزیی

هر پنم نفر را در زندان نعاه داشتند تتا اینکته در شتهریزر متاه 1320ش ،تا ستایر مح زستین

سیاسی آزاد گردیدند (لسانی  )355 :1357در جریان این ا تصاب و تآاهرار ،تیح از 20

کارگر و  15پلیس مجرو شدند ()Ladjevardi, 1985: 22

این ا تصاب نی در نهایت ،ه دگیلتی چنتد از جملته ماهیتت استت دادی نآتام پهلتزی و
تزانایی دولت ،ریتانیا در تفسیر کل ماجرا ،ه یک تزطئه خ رنا

،لشزیکی دولت ایران ،ته

سرکزب قهرآمی تآاهرار کارگران تصمید گرفت ولی ،ه گزنهای که تحزگر ،عدی نیت
نشتتان داد در ایتتن رصتته فق ت کتتارگران ایرانتتی صتتنعت نفتتت ستترکزب نشتتدند ،لکتته
ناسیزنالیسد نزپای ایرانتی هتد ،خشتی از تحتر

و تزانتایی ختزد را از دستت داد (اتتا،کی

)192 :1390
ا تصاب سال  1308ش نتایم مهد دیعری نی در پی داشت و آن اینکته یتمن آشتکار
کردن ت انی دولت ایران ،ا شرکت نفت در سرکزب ا تصاب ،ه صزرر امل فشار مهمتی
،ر اکزمت پهلزی درآمد تا امتیاز دارسی را لغز کند (وزیری  )122 :1379در پایتان ،ایتد
اذ ان داشت که کارگران از این ا تصاب که ه ینههای زیتادی ،ترای آنهتا در ،رداشتت
نتیجه ای نعرفتند و شرکت نفت تنها اایر شد که اداقل دستم د کارگران ایرفنتی را روزی
 5ریال قرار دهد و دستم د کارگران فنی را نی ،ه همان نس ت اف ایح دهد دراالیکه این
تمام خزاستههای کارگران ن زد (فاتح 434 :1334؛ لهساییزاده )568 :1385
در فاصتتلة زمتتانی ا تصتتاب ستتال 1308ش1929 /م تتتا ا تصتتاب ،عتتدی کتته در ستتال
1325ش1946 /م رقد خزرد اویاع در مناطق نفتخی خززستان تقری ان آرام گ ارش شتده
است و ،هج چند مزرد شکایت که از سزی کارگران نارایی منتاطق نفتتخیت از شترکت
نفت انعلیس و ایران ،ه مقامار ایرانی ارائته شتده ،تزد گ ارشتی از شتزرش و یتا ا تصتاب
فراگیر کارگران ث ت نعردیده است یک مزرد آن در ستال 1309ش صتزرر گرفتت کته
کارگران نارایی پنم فقتره ریضته ،ته وزارر اقتصتاد ملتی ،ترای ااقتاق اقتزق ختزد از
شرکت نفت انعلیس و ایران ارائه نمزدهاند (سازمان اسناد و کتا،خانه ملی ایران سند شماره
 )240 / 10205مزرد ،عدی مر،تزط ،ته ستال 1317ش1938 /م متی،اشتد م تا،ق ایتن ستند
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فرمانده نیروی دریایی جنزب گ ارش داده است که  174نفر از ملجاتی که شترکت نفتت
انعلیس و ایران اخیران از ،ندر اس ،رای کار ،ه آ،ادان آورده شدهاند شکایت نمزدهانتد کته
شرکت در،ارة آنها ،ه قسمی که و ده داده رفتار نکرده استت ختصتة مزیتزع شتکایار
این  174نفر کارگر ،ه شر ذیل می،اشد:
، )1ه لت دم تهیة وسایل و شدر گرما روزی ده الی پان ده نفر تلف میشزند
 )2شرکت در ،ندر اس آگهی داده که ماهی یکصد و پنجتاه ریتال اقتزق متیدهتد
ولی اینک ایام تع یل و روزهای جمعه را کسر مینماید ثانیتان م لتغ پنجتاه ریتال از
،ندر اس تا خرمشهر ،ه آنها داده از ،ا،تت ه ینتة ختزرا

از آنهتا کستر نمتزده

است
 )3کارگران اظهار میدارند شرکت کرایة چادری که جهت آنها ،رپا نمزده دریافتت
میدارد همچنین قیمت نفتی که شرکت جهت روشنایی ش هتا ،ته کتارگران داده
اخذ نمزده است
)4

دة زیادی ن دیک ،ته پنجتاه نفتر اظهتار متیدارنتد ،ته لتت ک تر ستن کته دارنتد
نمیتزانند کارهای شاقکه از ق یل آهنکشی و ایره انجام دهند اگتر شترکت کتاری
که فراخزر آنها ،اشد ندارد آنها را ،ه ،ندر اس رجعت دهند

 )5طرز رفتار سرکارگران انعلیسی نس ت ،ه آنها خشن می،اشد
، )6عضی از کارگران که فنی می،اشند اظهار میدارنتد روزی پتنم ریتال ،ترای آنهتا
کافی نیست
پس از طر شکایار کارگران شرکت نفت انعلیس و ایتران از ستزی مقامتار ایرانتی
مزرد استیضا واقم شد (سازمان اسناد و کتا،خانه ملی ایران سند شماره )240 / 4429
اعتصاب سال 1325ش 1946 /م
مهدترین ا تصاب کارگران مناطق نفتخی خززستتان در ستال 1325ش1946 /م رخ داد و
این آیدترین ا تصاب در تاریخ ا تصا،ار کارگران مناطق نفتخی جنتزب استت کته در
دوره اکزمت محمدریا شاه و پس از خروج متفقین از ایران در دو مراله روی داد:

 / 172روند شکلگیری اعتصابات کارگری در مناطق نفتخیز خوزستان

الف) مرحله اول :مراله اول این ا تصاب از من قه آااجاری شروع شد و از  14الی 29

اردی هشت ماه ادامه داشت در این ا تصاب که از سزی شرکت ایرقانزنی ا تم شتده ،تزد

،یح از ده ه ار کتارگر شترکت داشتتند فشتار ا تصتابکننتدگان دولتت قتزامالستل نه را

مج زر کرد که در  28اردی هشتت  1325ش گیحته قتانزن کتار را کته شتامل تعیتین اتداقل
دستم د ،راساس قیمت محلی مزاد اذایی منم کار کزدکان محدود شتدن کتار روزانته ،ته
هیئتت وزیتران

هشت سا ت ل وم پرداخت اقزق ،رای روزهای جمعه و را ،ته تصتزی

رسانند همچنین دولت قزامالسل نه قرار شد آن را ،ه مجلتس آینتده پیشتنهاد کنتد شترکت
نفت و دولت ،ریتانیا نی ،ه نز،ة خزد سعی کردند تا پیح از آنکه ا تصتاب ،ته منتاطق دیعتر
گسترش یا،د ،ه آن پایان دهند از ایتن رو یتک هیئتت مصتالحه مرکت

از جتک جتزن و

فردریک لی (ره ران کنعره اتحادیههای صنفی) و و ن کات رر (نماینتده محافآتهکتار) ،ته
آ،ادان رفتند و ،ه مذاکره ،ا ا تصابکنندگان پرداختند ا تصابکنندگان آااجاری پتس از

آنکه درخزاستهای آنان پذیرفته شده در پنجد خرداد ماه ، 1325ه ا تصتاب پایتان دادنتد
(وزیری )169 :1379

خزاستههای کارگران در این ا تصاب ارر ،زد از:

 1ایافه م د ،ه می ان صددرصد (اداقل دستم د کارگران در آن مزقم  8ریال ،زد )

 2ساختن خانه ،رای کارگران

 3تهیه خزار،ار و آب و یخ تزس کمرانی

 4استخدام دکتر و قا،له و ت سیس درمانعاه و ،هداری ،رای کارگران
 5پرداخت م د روز جمعه یعنی م د یک روز تع یل در هفته

وقتی که هیئت ا امی ،ه آااجاری رفت کارگران را متقا د کرد کته از صت ح چهتارم

خرداد مشغزل کار شزند و ظرا دو روز م لغ ایام ا تصاب ،ه آنهتا پرداختت خزاهتد شتد
ولی شرکت تقایا داشت که دستم د ایام ا تصاب ،ا نزان دیعری پرداختت شتزد تتا ایتن
مل سا،قه نشزد و نی اظهار داشتند کته در خززستتان تدهای کته استامی آنهتا ،ته ادارار

محلی داده شده کارگران را تحریک و آرامح خززستتان را مختتل و تزلیتد زامتت ،ترای

شرکت نمزده اند و تقایا داشتند دولت تصمیمی ،رای دور کردن این اشخاص از خززستان
اتخاذ نماید (سازمان اسناد و کتا،خانه ملی ایران سند شماره )230 / 8028
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اگرچه ،راثر پذیرفتهشدن خزاستههای کارگران تزس هیئتت متذاکرهکننتده ا تصتاب
کارگران آااجاری خاتمه یافت ولی متن شرکت نفت ،ه خزاستههتای کتارگران ا تنتایی
نکرد درصزرتیکه ،ه استناد ماده  17امتیازنامته شترکت نفتت شترکت مزظتف ،تزد ،ترای
کارگران منازلی ااداا کند ولی شرکت هیچ گزنه اقدامی در این زمینه انجام نداد (لسانی
 )357 :1357پس از ،یا تناییهای شرکت نفت در اجرای خزاستههای کارگران آااجاری
،زد که ا تصاب  ،رگ  23تیر ماه  1325تقری ان ،ه سراسر خززستان ستایه افکنتد امتا کتانزن
اصلی آن در آ،ادان قرار داشت
ب) مرحله دوم :این مراله که مهدترین مراله ا تصاب ،ه شمار میرود اگرچه سراسر
شهرهای خززستان درگیر آن ،زد ولی کانزن این ا تصتاب ،ته دلیتل اهمیتت پاگیشتعاه در
آ،ادان قرار داشت اهمیت این ا تصاب در آن است که تنها محدود ،ه کارگران نشتد ،لکته
مردم آ،ادان نی ،ه صف کارگران پیزستند و تآاهرار گستردهای را ،ه وجزد آوردند
در،اره شکل گیری ایتن ا تصتاب سته روایتت وجتزد دارد، :راستاس روایتت اول ویتم
سخت و ناگزار کارگران و کارمندان ایرانیِ شترکت لتت ا تصتا،ار دانستته شتده استت
دراالی که شهر آ،ادان جمعیتی ،تیح از یکصتد و پنجتاه هت ار نفتر داشتت امکانتار شتهر
ازجمله آب و ،رق متناس

،ا این جمعیت تززیتم نشتده ،تزد و تنهتا ،ترای یتکچهتارم ایتن

جمعیت کافی ،زد توه ،ر آن کم زد مسکن و ت عیضهایی که از سزی شترکت نفتت در
تززیم امکانار ،ین ایرانیان و انعلیسیها ا مال متیشتد نقتح مهمتی در پدیتد آمتدن ایتن
ا تصا،ار داشت (فاتح 436 – 437 :1334؛ امام اهزازی  )522 :1379این روایت اتاکی
از واکنح ایرمستقید کارگران و کارمندان ایرانی نس ت ،ه تفاور نعرشِ شرکت نس ت ،ته
کارمندان ایرانی و ایرایرانی خزد ،زد
،راساس روایت دوم ا ب تزده نقح اصتلی در پدیتد آوردن ایتن وقتایم و ا تصتا،ار

داشت این روایت فعالیت و تحر

ات ب تتزده در من قته کتارگری جنتزب و وا،ستتعی

کارگران و ضزیت آنتان را در ات ب تتزده را ،ا ت

رویتارویی آنهتا ،تا شتایر جنتزبِ

طرفدارِ شرکت میداند (فخیمی ، )28 :1387راساس منا،م مزجزد دخالت ات ب تتزده ،ته
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شکلی سازمانیافته و ،رنامهری یشده صزرر گرفته ،زد و «نزیکتزا» سرکنستزل شتزروی

در اهزاز از ،انیان تجمم کارگران در زیر پرچد ات ب تتزده ،تزده استت (استکراین :1363

 )506چند شماره از روزنامة تایم و پارهای از روزنامههای داخلی نی مست ّ

نتاآرامیهتا و

م لکغین و کارکنانی می دانند کته ،ته خززستتان آمتدهانتد و هتر روز مزجت

اختتتل کارهتا

ا تصا،ار کارگران در مناطق نفتخی خززستان را کنسزل دولت شزروی و دة زیتادی از

میشدند (سازمان اسناد و کتا،خانه ملی ایتران ستند شتماره  )240 / 21224گت ارشهتای

رسمی شهر،انی و نماینده استاندار خززستتان و دستتعیری چنتد ضتز ات ب تتزده در ،تین

کارگران ا تصابکننده و تززیم ا تمیههای ا ب تزده و اتحادیه کارگران نفتت جنتزب

دستداشتن ا ب تزده در شکلگیری این ا تصاب را نشان میدهد از این رو فعالیتهتای
ا ب تزده در مناطق نفت خی خززستان از جمله آ،ادان ،ه دگیل ترکی
جی

کتارگری چنتدان

،ه نآر نمیرسید و ،ه همین دلیل نقح آنها را در ا تصاب نمیتزان نادیتده گرفتت

از سزی دیعر این مزرد نی آشکار ،زد که من قه از جهتت تزستعهیتافتعی نست ت ،ته اک تر
شهرهای ایران مزقعیت ،هتری داشت اما امکانار در این من قه ،تهدرستتی و ادگنته تززیتم
نشده ،زد همین مسئله جمعیتت آتید کتارگران را ناخزدآگتاه رودرروی جمعیتت کمتترِ

انعلیسیها قرار میداد و منجر ،ه کنح و واکنشی ایرمستقید و تا ادودی هتد مستتقید ،تین
دو گروه میشد درخزاستهای اتحادیه کارگران جنزب منتشتر شتده در  22تیرمتاه همتان

سال ااکی از فعالیت پشت پترده ات ب تتزده و رویته مخالفتت تزأمتان ،تا دولتت وقتت و

سیاستهای انعلیسیِ شرکت ،زد طی این درخزاستها مص ا فاطمی استتاندار خززستتان
،اید ،رکنار میشد و این نشاندهنده دم همسزیی ا تصابکنندگان ،ا سیاستهتای دولتت
وقت ،زد در ،ند دوم خزاسته شده ،زد کته شتایر ،ختیتاری جنتزب خلتمستت شتزند کته

رویکرد ا ب و ،رنامتهریت ان آن را در جهتت کتاهح امایتت از منتافم شترکت نفتت در

جنزب نشان میدهد ا ب تزده ،دینوسیله میتزانستت پایعتاههتای کتارگری ختزد را در
جنزب تقزیت کند و از قدرر شایر نی در امایت از انعلستان ،کاهد ،ند سزم نی اتاکی

از نفزذ فزقالعاده شرکت در سیاستهای اکزمتی ایران ،زد که خزاهتان پایتاندادن ،ته آن
شده ،زدند تنها درخزاست چهارم م نی ،ر پرداخت دستم د در روزهای ا تصاب و تع یتل

در کزتاهمدر در جهت منافم کارگران ،زد
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روایت سزم که ،ا دو روایت ق تل متفتاور استت از ستزی ا،زالفضتل لستانی نزیستنده
کتاب «طتی سیاه یا ،تی ایران» که در آن مزقم ،ه نزان وکیل متدافم پرونتده ،تیح از 60
جلسه رسیدگی در دادگاه اضزر داشت م تر شتده استت ایشتان اظهتار متیدارنتد کته
ا تصاب  23تیر ماه  1325ازطترا شترکت نفتت ،ته منآتزر زهرچشتدگترفتن از کتارگران
طراای و اجرا شد و ،ازیعران اصلی راه اندازی آن مت مزرین کمرتانی نفتت آقایتان «مستتر
جیکا » رئیس اداره اطت ار و «مستر وایلد» رئیس ظتاهری اداره تهیته خزار،تار و مت مزر
ارت اط شرکت ،ا شیزخ شایر ربز،ان و «کلنل اندروود» مشاور سیاسی شرکت نفت و یتا
در واقم مهد ترین ،ازیعر سیاسی شرکت نفت ،زدند (لسانی  )359 :1357وی سترس ادامته
میدهد :آنچه مسلد است این است که شترکت نفتت تمتام وستایل صت انیت کتارگران از
جمله تشکیل «اتحادیه شایر خززستان» و پخح ،یانیههایی ،ه ز،تان ر،تی م نتی ،تر اختراج
فارسز،ان ها از شرکت و ،رپایی جشن و سرور در شت

افتتاایته دفتتر اتحادیته در آ،تادان

 درست هنعامی که کارگران ا تصابکننده ناراات و نعتران از آینتده شتغلی ،زدنتد -رافراهد کرد الزل ساتن نی یمن اشاره ،ه اد ای ا ب تزده م نی ،تر اینکته دولتت ،ریتانیتا و
شتترکت نفتتت انعلتتیس و ایتتران متتتن ا تصتتاب و ،رختتزرد ،تتین ایرانتتیهتتا و ا تتراب را
،رمیانعی انند تا ،رای مداخلة ،ریتانیا محرکی ایجاد کنند میاف اید :یقینتان ،ته نآتر متیرستد
صاا منص ان شرکت نفت در تشزیق فعالیت ا راب در من قه ،یتقصیر ن تزدهانتد (ستاتن
 )182 :1374در تحلیل ایتن سته روایتت متیتتزان گفتت دو روایتت اول مکمتل یکتدیعر
هستتند ولتی روایتت ستزم ،تا دو روایتت اول و دوم در تنتاقض استت ،رنامتهریت ی ،ترای
،هراه انداختن ا تصاب جهت سرکزب کتارگران نارایتی آن هتد از ستزی ستران شترکت
،سیار دور از ذهن مینماید درست است که اف ایح تزقعار کارگران که ،هاق هتد ،تزده
است سران شرکت را نعران ساخته ،زد امتا ایتن ،ا ت

نمتیشتد کته آنهتا ،ترای کتاهح

تزقعار کارگران ا تصاب هشتاد ه ار نفری راه ،یندازند چنانکه خزد سران شترکت نفتت
انعلیس و ایران خزاستار کتاهح ست ح تزقعتار کتارگران ،تزده ،اشتند دلیلتی در ،رپتایی
جن ح و متعاق

آن سرکزب کارگران از سزی آنان نیست انعلیسیهتا اتمتان ،تا استاب و

کتابهای معمزل خزد ،ه این م ل

پی ،رده ،زدند که چنتین اقتدامی دارای چته پیامتدهای
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منفی خزاهد ،زد و ممکن است آنها چه ه ینههای گ افی ،ا،ت ایتن کتار ،رردازنتد از ایتن
رو این روایت تا ادودی ،رساخته اذهتان ،یرونتی استت انعلیستیهتا اصتتن ،رپتایی چنتین
ا تصا،ی را ،رنمیتافتند چته رستد ،ته ایتن کته در ،رپتایی آن نقتح داشتته ،اشتند آنهتا ،ته
شدیدترین وجهی ا تصاب را سرکزب کردند تلعرااهتای نماینتدگان کتارگران از ،نتدر
ماهشهر (معشزر) ،ه تهران ااکی از یدیت شدید انعلیسیها ،ا ایتن ا تصتاب و همکتاری
ناصر متمزّل و شایر من قه و انعلیسیها جهت سترکزب ا تصتاب ،تزده استت (ستازمان

استتناد و کتا،خانتته ملتتی ایتتران ستتند شتتماره  )310 – 2 / 185 / 3ستترانجام در ستتا ت 5
،عدازظهر روز  23تیر ماه فرمان آتح ،ه سزی کارگران صادر شد و ،راستاس گت ارشهتای
رسمی دهی مقتزلین در ادود  47نفر و مجرواین  173نفر ذکر شده ،زد جنازه مقتتزلین
و اتی دهای از مجرواین را که شاید اال

آنها قا،تل معالجته ،زدنتد ،ته نتام مقتتزل در

کامیزنها ریخته و ،دون معاینه و انجام تشریفار قانزنی ش انه ،ه خرمشهر ،رده و اتی ،تدون
تشریفار مذه ی دو گزدال افر کرده و تمامی آنان را ا د از مقتزل یا نیمتهجتان در آن دو
گزدال ریختند (همان  )371-372فاصله نه چندان زیاد این واقعه ،ا ملیشدن صتنعت نفتت
این فکر را ،ه ذهن مت ادر میسازد که این وقایم ،ستری ،ترای ملتیشتدن صتنعت نفتت ،تزد
دولت وقت قزام نی ،ه جهت هدزمانی این ا تصا،ار ،ا اائله آذر،ایجان و کردستان در ایتن
ازادا شدر مل زیادی نشان داد نکته مهد اینجاست که سران ات ب تتزده (شتاید ،ته
جهت اف منافم ا ،تی) تترجیح دادنتد در سترکزب ا تصتاب کتارگران ،تا دولتت قتزام
همکاری کنند (ایزانف 130 :1356؛ تقزی )161 :1359
اقداماتی که دولت ،ترای افت انتآامتار در منتاطق نفتتخیت نمتزد ستریم ،تزد روز دوم
ا تصتتاب هیئتتتی از تهتتران مرک ت

از وزیتتر ،ازرگتتانی و معتتاون نخستتتوزیتتر و دو نفتتر از

پیشزایان ا ب تزده ،ه آ،ادان ا ام شدند که ا تصاب را خاتمته دهنتد ایتن هیئتت پتس از
مذاکره ،ا نمایندگان کارگران و کارفرما ،یانیه ای صادر کرده و ا تم نمزد که دستم د روز
جمعه پرداخت خزاهد شد و قانزن کار کامتن اجرا خزاهد شد ،نتا،راین ا تصتاب روز ستزم
خاتمه یافت ( فاتح  )440 :1334شرکت نفت انعلتیس و ایتران نیت کزشتید پتس از پایتان
ا تصاب ،ا انجام ،رخی اقدامار از می ان ناریایتی کارکنان ایرانی شرکت ،کاهتد کته ایتن
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اقدامار ارر ،زدند از 1 :ساخت ،اشعاه استخر شنا و درمانعتاه جهتت معالجتة ،یمتاری
تراخد در مناطق نفتخی خززستان (اخ ار هفته شماره  2 )13 :94ساخت متدارس جهتت
تعلیدوتر،یت فرزنتدان کارکنتان و ت ستیس کزدکستتانهتایی جهتت نعهتداری از فرزنتدان
کارکنان ایرانی (اخ ار هفته شماره  3 ) 18 : 96ساخت ،یمارستانهایی در مناطق نفتخیت
(اخ ار هفته شماره  4 )13 :95دادن پاداش ،ه کارگران ،اسا،قه و تشزیق آنان (اخ ار هفتته
شماره  )7 :85همچنین شرکت نفت ااداا مسکن و خانه و وسایل رفتاه مستتخدمین را در
،رنامة کار خزد قرار داد و ،هسر ت پیح رفت در سال 1325ش1946 /م  3/400/000لیتره
و در ستتال  1326ش  1947/م چهتتار میلیتتزن لیتتره و در ستته ستتال آختتر ملیتتاتح در ایتتران
شرکت نفت  39/000/000لیره ،ه مصرا این کار رساند و ،رنامهای که طتر شتده و اجترا
میشد مقرر میداشت کته پتس از ده ستال همته مستتخدمین شترکت دارای مستکن ،اشتند
(فاتح ، ) 442 :1334ا وجتزد ایتن اقتدامار از ستزی شترکت نفتت در زنتدگی کارکنتان
ایرانی تغییر محسزسی ،ه وجزد نیامد شرکت نفت از مجمزع م ال ار کتارگران ا تصتا،ی
مزیزع اداقل دستتم د و پرداختت دستتم د روز جمعته اتل شتده ،تزد ولتی مهتدتترین
مزیز ی که گینحتل ،تاقی مانتد ختزدداری شترکت نفتت از پرداختت دستتم د روزهتای
ا تصاب ،زد که شرکت زیر ،ار آن نمیرفت
اعتصابات سالهای  1326تا 1329ش

تفاور این ا تصا،ار ،ا ا تصا،ار ق لی در این ،زد که اضزر مردم خززستتان در تآتاهرار

پررنگ تر از ق ل ،زد و مردم کلیة مناطق نفتتخیت جنتزب پشتتی انی و امایتت از نهضتت
ملیشدن نفت را نز ی وظیفه ملی و میهنی ،رای خزد میدانستند لذا ط یعی ،زد ،تا گذشتت
زمان از مر اولین ا تصاب تا سالهای ن دیک ،ه ملیشدن صتنعت نفتت ،تر آگتاهیهتای
مردم اف وده شده ،زد و متردم ،ته دن تال م ال تار ختزد از طترق قتانزنی ،زدنتد هرچنتد در
سالهای  1326تا  1329ش یک رکزد نس ی در م ارزار کارگران شرکت نفت رقد ختزرد
که شاید ،یارت اط ،ا سرکزب سال  1325و یا دلخزشکردن ،ته و تده و یتدهای شترکت
نفت ن اشد در این فاصلة زمانی تنها یک مزرد ا تصاب گ ارش شده است شهر،انی آ،ادان
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در روز  23آذر ماه 1327ش گ ارش داد کارگران ،خح تعمیرگاه کشتیرانی شرکت نفت
،ه منآزر ازدیاد اقزق خزد ا تصاب کرده و در اثر مذاکرة نمایندة اداره کل کار ،ا نمایندة
کارگران کارگران نارایی مشغزل کار شتدند مشتروط ،تر اینکته تتا یتک هفتتة دیعتر ،ته
تقایای آنان رسیدگی شزد (ستازمان استناد و کتا،خانته ملتی ایتران ستند شتماره / 12127
 )240شاید یکی از دگیل افزل اتحادیة کارگران مناطق نفتخیت در ،رپتایی ا تصتا،ار در
فاصتتلة زمتتانی ستالهتتای 1326ش تتتا 1329ش ،تتیارت تتاط ،تتا اادثتتة ، 15همتتن 1327ش و
سزءقصد ،ه شاه در دانشعاه تهران ن اشد پس از این اادثه ،زد که شتزرای متحتدة مرکت ی
،ه همراه ا ب تزده ایرقتانزنی ا تتم و فعتاگن آن ،ازداشتت و زنتدانی شتدند و از جنت ح
سندیکایی اثری نماند (جمعی از پژوهشعران  )575 :1387هرچنتد ،رختی ،تر ایتن ،اورنتد
اگرچه اادثة سزءقصد ،ه شاه س

ایرقانزنی ا تمشتدن ات ب و فعالیتتهتای مخفتی آن

گردید اما در این زمان نی ا ب ،ا فعالیت مخفتیاش ،ته تحریکتار کتارگری ،تهویتژه در
مناطق نفتخی خززستان ادامه متیداد (ذ،تیح  )15 :1364در ستال 1328ش1949 /م یتک
اتحادیة کارگری فرمایشی ،ه وجزد آمد و مقرر گردید در همتین ستال نماینتده کتارگران
آقای راهخدا زمانی ،ه دومین کنفرانس کمیته نفت سازمان ،تینالمللتی کتار در ونتز ،ترود و
اویاع مناس

شرکت نفت و کارکنان را تشریح کند وی ،ا صراات و آزادگی ،ه تشتریح

رفتار شرکت نفت انعلیس -ایران نس ت ،ه کارگران پرداختت و آنتان را متزرد انتقتاد قترار
داد نماینده کارگران صنعت نفت ایران از سازمان ،ینالمللی کار درخزاست کرد هیئتتی ،ته
ایران ا ام شزد تا ،ه ویم کارگران شرکت نفت رسیدگی کرده و گ ارش تهیه کنتد ایتن
هیئت که مرک

از سه نفر ،زدند در دی ماه 1328ش (وانزیه 1950م) از منتاطق نفتتخیت

جنزب از جمله آ،ادان ،ازدید کردند و پس از تزقف یک ماهه ،ه ونتز ،رگشتتند و گت ارش
خزد را ،ه سازمان ارائه دادند نهضت کارگران شترکت نفتت و گت ارش هیئتت ا امتی از
طرا سازمان ،ین المللی کار شرکت را وادار نمزد تا در اصتت و ،ه تزد ویتم کتارگران
قدم های ملثری ،ردارد نهضت م ،زر مزج

شد که دنیای خارج هد از استت مار کتارگران

ایرانی تزست شترکت نفتت انعلتیس -ایتران م لتم گشتته و آن را متزرد انتقتاد قترار دهتد
(لهسائیزاده )584-585 :1385
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،تتههراتتال دلعرمتتی کتتارگران منتتاطق نفتتتخی ت خززستتتان در ایتتن ستتالهتتا (-1329
1328ش) و هدزمانی آن ،ا تشکیل ج هه ملی و فعالیتهتای نماینتدگان طرفتدار ملتیشتدن
نفت در مجلس شزرای ملتی ،ته ره تری دکتتر مصتدق و امایتتهتای ،تیدریتغ آیتتاهلل
کاشانی نهضت را ،ه پیروزی رساند و صنعت نفت در اسفند ماه  1329ش در سراسر ایتران
ملی ا تم شد
اعتصاب سال 1330ش 1951 /م

در فروردین 1330ش اسین تء از سیاستمداران سنکتی و ،اسا،قه ،ترختا ستنت معمتزل
،دون اخذ رأی مجلس ،ه نخست وزیری منصزب گردید اویاع سیاسی ،ه گزنهای ،زد کته
انعیسی ها نه از اسین تء ،لکه از هیچ زمامداری نمیتزانستند انتآتار داشتته ،اشتند کته ،تا
ملیکردن صنعت نفت مخالفت ورزد لذا ،ه سیاست سنتی «تفرقته ،ینتداز و اکزمتت کتن»
متزسل شدند شرکت نفت ناگهان ا تم کرد کمک ه ینه و یدی کارگران را کته معتادل
سی درصد دستم د آنها ،زد ق م کرده است در ،را،ر این تصمید شرکت کارگران دست
،ه ا تصاب زدند (ازاندی  )173 :1390ا تصاب سال  1330از ،ندر ماهشهر (،ندر معشزر)
آااز شد لت ا تصاب این ،زد که شرکت نفتت ،ترای ،رختی از کتارگران ختزد در ،نتدر
معشزر خانههایی ساخته و تحزیل آنها داده ،زد و میخزاست فزقالعادهای که در ستا،ق ،ته
کارگران ،یخانه میداد ق م نمایتد کتارگران متیخزاستتند کته هتد خانته داشتته و هتد از
فزقالعاده استفاده کنند و شرکت ،ه این امر تن در نمیداد و میگفت اگتر چنتین کتاری را
،کند در مزرد کارگران ،یخانه ت عتیض شتده و از انصتاا دور خزاهتد ،تزد (فتاتح :1334
، )409دینترتی

کارگران ناراییِ ،ندر معشزر دست ،ه تآاهرار زدند ایتن تآتاهرار ،تا

کشتهشدن دو کارگر و مجرو شدن ،یست نفر تزس ارتح سرکزب شد پس از ایتن ،تزد
کتته اویتتاع متتزمی شتتهرهای خززستتتان دچتتار هتترجومتترج شتتد در آ،تتادان معتریتتان ،تتا
رویارویی نیروهای انتآامی ،رخزرد نکردند امتا همتین کته ،تا شتهروندان انعلیستی رو،تهرو
شدند ،ه آنها و اتزم یل آنها امله کردند آنان سه شهروند انعلیسی را ،ته دار آویختنتد و
شح تن دیعتر را زخمتی کردنتد در همتین روز «کتاپر» سرکنستزل انعلتیس در خرمشتهر
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گ ارش داد که ،ا  3000سر،از ایرانی همراه ،ا چند تانک و نفر،ر زرهی وارد آ،ادان شدهانتد
(کی ل  )73-74 :1377ا تصاب کارگران در آ،ادان که ،ه ااتشاش کشتیده شتد ،هانتهای
،ه دولت انعلیس داد تا مانزرهای فشاری خزد را ،ر ایران افت ایح دهتد و لتیراتد ا تتم
اکزمتتت نآتتامی تزس ت

تتتء دولتتت انعلتتیس ا تتتم کتترد کتته ناوهتتای «فتمینعتتز» و

«ایلدگزس» ،ه سزی آ،ادان ارکت کردهاند تا «از منافم ،ریتانیا محافآت کنند» و ،ته کشتتی
زرهی و جنعی «گام یا» نی دستزر داده شده است که ،نتدر مالتت را ،ته قصتد خلتیم فتارس
تر

کند اویاع ،سیار پیچیده ،زد و ایران در آستانه جنعی تمام یار ،ا انعلیس قرار گرفته

،زد ،ا استعفای استین تتء و رویکارآمتدن دکتتر مصتدق در هفتتد اردی هشتت  1330و
نصایح ز مای نهضت ملی نیّت انعلیسیها در امله ،ه ایران ملی نشد و رونتد ملتیشتدن
نفت سیر ط یعی خزد را پیمزد پس از این ،زد که شهرهای خززستان طی تلعترااهتایی ،ته
تهران هم ستعی خزد را ،ا دکتر مصتدق پیشتزای نضتهت ملتی ایتران ا تتم داشتتند و ایتن
هم ستعی را در تآاهرار  29دی ماه ، 1331ه امایت از دکتر مصدق و همکاری ،تا هیئتت
خلم ید تکمیل کردند
موضع حزب توده در اعتصاب سال 1330ش 1951 /م
ا ب تزده ،ا وجزد اطتع از تصزی

قانزن ملیشدن صنعت نفت ،ه جای د زرکتردن از

کارگران ،ه آرامح ،یشتر ،ه این ناآرامیها و ا تصا،ار در مناطق نفتخی خززستان دامتن
می زد در همین را ،ه جزانشیر یکتی از ره تران ات ب تتزده اظهتار داشتته ،تزد :ات ب متا
 ا ب تزده -از ورود ط قه کارگر ،ه میدان یدامرریالیستی میقتان خرستند ،تزد و ،تا تمتامنیرو از ا تصاب کارگران امایت میکرد و در سرتاسر کشزر نهضتِ امایت از کتارگران
نفت را ،ه وجزد آورد ا ب ما تزانست ا تصاب خززستتان و ا تصتاب سرتاستر کشتزر را
در طزل فروردین ماه و اردی هشت ماه سال  1330ش اداره کنتد و ،ته پیتروزی رستاند ایتن
دراالی ،زد که جزدر یکی دیعر از ره ران ا ب تزده مزیم ا ب تزده در این زمینته را
ازجمله سیاستهای ال ا ب میداند و میاف اید :در دورانی که تزجه همتة کتارگران و
زامتکشان ایران ،اید ،ه سزی دشمن اساسی ،اشد و ،رای دولت دکتر مصدق گرفتاریهای
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دیعری ،ه وجزد نیاورد ا ب کزچتک تترین اقتدامی ،ترای جلتزگیری از ایتن ا تصتا،ار
نا،ههنعام ،ه مل نیاورد و متن آنهتا را تشتزیق متیکترد (جمعتی از پژوهشتعران :1387
، )576-577رهان نی میاف اید :اگر ره ران ا ب تزده ذرهای رق ملی داشتتند اتق ایتن
،زد که در چنین ویعیتی ،ه خزا،اندن ا تصاب یا اداقل محدود کردن دامنتة آن ،رردازنتد
نه اینکه ا تصاب را گسترش دهند و اززة آن را ،ه خارج از خززستان ،کشانند وی قیتده
داشت که ا تصاب کارگران صنعت نفتت در  25استفند  1329کته ،ته همتت ات ب تتزده
لحآه ،ه لحآه وسیمتر میشد فق در اثر خزاستة انعلیسیها و ،ه نفم آنها ،زد ا ب تزده
هد خزب از این مزیزع اطتتع داشتت ولتی ،ته اشتارة شتزروی کته رفتتار دوستتانهای ،تا
انعلستان در پیح گرفته ،زد آنها نی ،ا انعلیسیهتا همعتام شتدند (جزانشتیر 120: 1359؛
،رهان 401 / 1 :1378؛ جمعی از پژوهشعران )576-577 :1387
نتیجهگیری

فرایند شکل گیری و تداوم ا تصا،ار کتارگری در منتاطق نفتتخیت خززستتان از آاتاز تتا
فرجام روند یکنزاختی را نریمزد و در این فاصلة زمانی ،ا فراز و نشی هایی همراه ،زد اتتی
در ،رخی از سالهتا ،تا ا متال سیاستت هتای شترکت نفتت انعلتیس و ایتران و همدستتی ،تا
دولتمردان ایرانی ،ه سکزر و خامزشی نی گراییتد مرااتل پنجعانتة ا تصتا،ار کتارگری
هرکدام ویژگیهای خاص خزد را دارند که ،ه تفکیک ،ه آنها پرداختته شتد ،ترای نمزنته
نخستین ،رپاکنندگان ا تصتاب کتارگری در منتاطق نفتتخیت خززستتان کتارگران هنتدی
پاگیشعاه آ،ادان ،زدند که ا تصاب آنها ،یشتر جن ة صنفی داشت تا سیاسی ایتن کتارگران
،ا ،رپایی ا تصاب ،هدن ال شرای ،هتر و دستم د ،اگ ،زدند و چزن این ا تصاب تنهتا مر،تزط
،ه کارگران هندی می شد و ،ا ،دنة اصلی اجتمتاع کتارگران ایرانتی شترکت نفتت ستنخیتی
نداشت ،هسر ت از سزی شرکت نفت و نیروهای ا امیِ انعلیس ،ه آ،ادان سرکزب شد و
شرکت نفت مانم سرایت ا تصاب ،ه خارج از آ،ادان گردید این در االی ،زد که ا تصتاب

سال 1308ش 1929 /م ،هکلی ،ا ا تصاب ستال 1299ش تفتاور داشتت ایتن ا تصتاب از
سزی کارگران ایرانی مناطق نفت خی خززستان ،رپا گردید و ،یشتر مناطق نفتخی را در،تر
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گرفت ویژگی این ا تصاب توه ،تر جن تة صتنفی آن کته شتامل متزاردی چتزن افت ایح
دستم د تهیة مسکن و ،هداشت و درمان ،زد جن ة سیاسی نی ،ه خزد گرفت و فعالیتهتای
اتحادیتتههتتای کتتارگری و افتترادی چتتزن لتتی امیتتد و یزستتف افتختتاری از ره تتران جنت ح
کارگری در میان کارگران و ،رانعیختن کارگران ،ه ا تصتاب کتامتن ،ته چشتد متیختزرد
هرچند این ا تصاب مانند ا تصاب های ق ل و ،عتد ،تا سترکزب مزاجته گردیتد نکتتة قا،تل
تز جه در این ا تصاب این است که چعزنته ریتا شتاه ،تا وجتزد ا،تراز اتس ملتیگرایتی و
وطن دوستی دستزر ،ه سرکز،ی کارگران ،یدفاع را صادر کرد دراتالیکته ایتن ا تصتاب
می تزانست ،هترین فرصت را ،رای اکزمت ریا شاه که تا ادودی ،ا ،حران متالی مزاجته
،زد فراهد سازد تا از این رهعذر ،رای ملت ایران و کارگران شرکت نفتت امتیتازاتی را از
شرکت مذکزر م ال ه نماید توه ،ر آن وی دستزر ،ه تع یلی اتحادیههای کارگری و هر
نزع فعالیت مرت

،ا آن را در مناطق نفتخی خززستان صادر کترد شتدر متل نیروهتای

امنیتی ریا شاه چنان یر،ة مهلکی ،ر کارگران و فعاگن کارگری و اتحادیههای آنتان وارد
ستتاخت کتته تتتا ستتال 1325ش یعنتتی ،تته متتدر هفتتده ستتال هتتیچ صتتدایی از کتتارگران و
خزاسته های ،راق آنان شنیده نشد ایتن ستکزر اتاکی از ،ه تزد ویتعیت کتارگران و یتا
دست یافتن آنان ،ته م ال اتشتان ن تزد ،لکته نتیجتة سیاستت سترکز،عرانة ریتا شتاه ،تزد کته
کارگران را ،ه سکزر واداشته ،زد فروپاشی نآام است دادی ریا شاه در پی وقتایم شتهریزر
1320ش رصه را ،رای فعالیتهای سیاسیِ جدید گشزد ،هطزریکه فعالیتهای صتنفی و
سیاسی کارگران خززستان در اززة نفت خیلی سریم رو،هرشتد نهتاد و روز،تهروز وستیم و
گستردهتر شد اا اب سیاسی در ،ین کارگران خززستان و مناطق مختلف ت دیل ،ته صتحنة
م ارزار صنفی -سیاسی گردید در همین را ،ه سندیکاهای کتارگری در خززستتان رشتد
کردند و کارگران روز،تهروز آگتاه تتر شتدند و ،تر مقتدار م ال اتشتان اف ودنتد ،تهتتدریم
ااکمیت انعلیسی هتا در صتنعت نفتت ،تا ستلاگر و شت هاتی همتراه شتد در همتین راستتا
ا تصتتاب ستتال 1325ش 1946 /م در سراستتر منتتاطق نفتتتخی ت خززستتتان شتتکل گرفتتت
ا تصاب ،ا م ال ار صنفی که همانا شامل اف ایح دستم د پرداختت اقتزق روز جمعته و
،رخزرداری امکانار رفاهی و ،هداشتی آااز گردید ولی ،ا سازماندهی کتارگران از ستزی
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فعاگن اتحادیههای کارگری و تززیم روزنامههای چ گرا میان کارگران که منتافم ،ریتانیتا
در ایران را مزرد هدا قرار داده ،زد و نی سایر روزنامهها -که م ال ار کارگران را قتانزنی
و ،راق دانسته و شرکت نفت را ،ه است مار کارگران متهد میستاختند -ا تصتاب از االتت
صنفیِ محض خارج و جن ة سیاسی ،ه خزد گرفت و کارگران ،ا شعارهایی آشکارا انعلتیس
و شرکت نفت را امل پسرفت ایران معرفی میکردند از ،تدِ اادثته ا تصتاب کتارگران
مناطق نفتخی ،ا اائلة آذر،ایجان و کردستان هدزمان شده ،زد و قزامالسل نه نخستتوزیتر
وقت که تا ادودی ،ه ا ب تزده گرایح پیدا کرده ،زد ،تا فرستتادن نماینتدگانی از ایتن
ا ب ،ه خززستان تزانست ،ه ا تصاب پایان دهد شرکت نفت تتش متیکترد ا تصتاب را
،ه ا ب تزده و شزروی نس ت دهد و اگرچه این اد ا ختا واقعیت نیست ولی نمتیتتزان
نقح کارگران ایرانی را در ،رپایی و تداوم این ا تصاب نادیده گرفت ا تصا،ارِ سالهتای
،عد که مقارن ،ا ملیشدن صنعت نفت گردید توه ،ر م ال ار صنفی و سیاسی ،ه نتز ی
،ا رقِ ملی نی همراه ،زد همسزیی کارگران مناطق نفتخی خززستان ،ا نماینتدگان اتامیِ
ملیشدن صنعت نفت در مجلس شزرای ملی و امایت آیتاهلل کاشانی از نهضت ملیشدن
صنعت نفت مردم ایران را در پیروزی نهضت ملی کمک رساند
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