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 :پيشگفتار

  

نگاھی کوتاه به مبارزات «عنوان  زير علی پيچگاهت ايران متن حاضر نوشتۀ پرولتر قديمی کارگر شرکت نف

است که از خاطرات دوران پيشا انقالب و اعتصابات و تظاھرات  »کارگران صنعت نفت در مقطع انقالب بھمن

اگر بپرسيد که ادبيات پرولتاريائی ايران شبيه چه چيزی می تواند باشد، بی . کارگران شرکت نفت ايران حکايت می کند

طور مشخص به نوع ه از ديدگاه من اين متن به پيکرۀ ادبيات و ب. ان در پاسخ، شما را به ھمين متن مراجعه می دھمگم

ًاز بھترين و ناب ترين آنھا، نه فقط به اين علت که صرفا به قلم شخص شخيص پرولتاريا . ادبيات پرولتاريائی تعلق دارد

نسبتی عميق با کار و صنعت » پيچگاه« ه اين دليل که نام پدری نويسنده و به شکل زندگينامه نوشته شده و يا نه حتا ب

دارد، بلکه به اين علت که از پرولتاريائی می گويد که در تمام لحظه ھای انقالبی به شکل زنده پيچ و مھره ھای تاريخ 

شجاعانه . در ادبيات می دمدرا در خواب و بيداری باز و بسته می کند، او امروز در ادبيات نفس می کشد و نفسی تازه 

 نحس نااميدی بخواند، بی تکه آي و صادقانه از روشھای انقالبی و چرائی ھا و چگونگی ھای شکست می گويد بی آن

پرولتاريائی را به مثابه برگی از تاريخ مبارزۀ طبقاتی در ايران به نوعی انديشۀ انتقادی /گمان می توانيم اين قطعۀ ادبی

  :تلقی کنيم، او می گويد و انتقاد از خود 
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ضمن اين که ما متأسفانه يک ...  کافی نداشتيم که بتوانيم سرمايه داری جھانی را خوب بشناسيم ۀ ما مطالع... « 

 و فقط از کارگران و زحمت کشان حمايت کند نداشتيم اگر ما يک حزب انقالبی از طبقه کارگر ًحزب سياسی که واقعا

ولی خوب . مسير انقالب درست پيش می رفت و پيروزی ما می توانست ادامه داشته باشدمی داشتيم مطمئن باشيد که 

نداشتيم، متأسفانه حتی ما خودمان ھم، يعنی خود کارگران ھم تالش نکرديم، که حزب مستقل سياسی که فقط منافع 

کرديم ولی اشتباھاتی ھم کارگران و زحمتکشان را پيگيری کند را درست نکرديم ما خيلی مبارزه کرديم خيلی تالش 

داشتيم که منجر به شکست ما شد يک حزب برای خودمان درست نکرديم ھمه ش به دنبال روشنفکران سياسی چپ 

 ضمن اين که ی افتاد مائبوديم که آن ھا اين کار را برای ما بکنند که نکردند که ھيچ بلکه بين خودشان ھم جدا

 کرديم و بعدھا ھم شورا را به وجود آورديم ولی آن را سراسری نکرديم  اعتصاب درستۀ کميتتشکيالت مخفی به نام

  »...اين يکی مھم ترين ضعف ما بود

  حميد محوی

  ٢٠١٧/  اکتبر٨/پاريس

  نوشتۀ علی پيچگاه

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٩

  

  ]دلو[نگاھی کوتاه به مبارزات کارگران صنعت نفت در مقطع انقالب بھمن

 
دم تبريز به خاطر ھزينه ھای سنگين مسکن و کمبود آن اعتراضاتی را شروع کرده  بود وقتی که مر١٣۵۶اواخر سال 

بودند و بعد متحدانه تظاھرات خيابانی عليه حکومت و دولت به راه انداخته بودند که اين حرکت اعتراضی آن ھا خيلی 

 در تھران تظاھرات خيابانی سريع به تمام نقاط ايران اثر گذاشت که زنان و مردان در اکثر شھرھای ايران، ھمچنين

عليه حکومت شاه انجام داده بودند و به مرور دانشجويان و کارگران کارخانه ھا وارد ميدان مبارزه شدند و سپس ما 

 .کارکنان صنعت نفت ھم وارد ميدان مبارزه عليه حکومت شاھی شده بوديم

شگاه حرکت ھای اعتراضی خود را به خاطر شکل کار ما به اين صورت بود که اول کارگران قسمت تعميرات پاالي

افزايش حقوق شروع کرده بودند، اما تعداد کارگران تعميرات کم بود و چون کارشان فقط برای تعمير کارخانه بود، 

بنزين، (بنابراين در توليد نمی توانستند تأثيری داشته باشند، چون کارکنانی که در قسمت توليد فراورده ھای نفتی مثل

کار می کردند، آن ھا را کارمند می ناميدند و کارمندان ھم حق ھيچ گونه ...) فيه نفت و گاز، قير، آسفالتنفت، تص
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اما کارگران تعميرات اجازه داشتند که سنديکا داشته باشند که البته آن ھم فرمايشی بود، چون اگر . تشکيالتی را نداشتند

 دستگير می شد و به زندان انداخته می شد، بودند ً می کرد فورا مستقل و ھمدل با کارگران حرکتیًيک کارگری واقعا

 شده بودند و آن ھا را بازداشت کرده بودند که ل شان در ھمان دوران شاھی دستگيرکارگرانی که به خاطر فعاليت مستق

  . آن ھا آزاد شده بودندۀالبته در مقطع انقالب با اعتراضات ما ھم

ران تعميرات در حال مبارزه بودند، من با چند نفر ديگر که در قسمت ھای مختلف در ھر حال در ھمين حين که کارگ

 وقتی که ًمثال. پااليشگاه کار می کردند از جمله با آقايان برھانی، بساتينی و آقای حاج درويش، مخفيانه تماس گرفتم

خالصه نتيجه . ا خوب می شناختيمی تماس می گرفتيم که ھمديگر رئعصرھا و شب ھا که سر کار بوديم، بيشتر با آن ھا

. اين شد که برای حمايت از کارگران تعميرات و حمايت از اعتراضات مردم می بايست در آن مبارزه شرکت می کرديم

خالصه اين که اولين راھکار اين شد که کارگران تعميرات در پااليشگاه تظاھرات کنند و سر ظھر وارد رستوران 

فر ھر کدام در گوشه ای از رستوران نما چند ) ان کارگران و کارمندان جدا از ھم بودچون رستور( کارمندان شوند

  ).ن اوليه استمنظورم فعاال(قرار گرفتيم چون تعداد ما خيلی کم بود

شعار کارگر، "به محض اين که کارگران تعميرات وارد رستوران شدند ما ھم در حمايت از آن ھا شعاربدھيم که با 

و بعد بالفاصله من ميکروفون را گرفتم، يک شعری از خسرو گلسرخی . شروع شده بود" ن مبارککارمند پيوندتا

ی کردند که مفيد بود، خالصه اين که ھمين حرکت باعث شد تا ھمه با ھم ئخواندم و چند تا از کارگران ھم سخنرانی ھا

 رستوران ۀدر آشپزخان. مخفی درست کرديمخيلی سريع در ھمان رستوران کميته ای . متحد شويم و کار را ادامه بدھيم

 ۀافرادی که در کميت.  اعتصابۀ اسم آن را گذاشتيم کميتًما تعدادی جمع شده بوديم و کميته را تشکيل داديم، که بعدا

برھانی، بساتينی، اعتصاب بودند؛ حاج درويش، امينيان، محمد ھاشم، انيسی، سيديان، عباس دانشور، ممقانی، سرخابی، 

  .گاه وعلی پيچرحيمی

 کارکنان، کارگران و کارمند دور پااليشگاه تظاھراتی برپا کنيم تا بتوانيم تمامی ۀفردای آن روز تصميم گرفتيم که ھم

 دوازده نفر بوديم که ھميشه و به طور مخفی ًمخفی، تقريباۀ در کميت. کارکنان را وارد ميدان کنيم که ھمين طور ھم شد

در ھمين جلسات بحث ھا و گفت و   بعدی را تنظيم می کرديم که چه بايد انجام بدھيم؟ ۀجلسه می گذاشتيم و برنام

 کارکنان ۀ يکی می گفت که؛ اعتصاب کنيم، ديگری می گفت؛ نه، ھنوز زود است ما بايد ھمًی انجام می شد، مثالئگوھا

ط دو نفر کار کنند، پااليشگاه تا چھار را بسيج کنيم که البته درست ھم می گفت، چون در پااليشگاه اگر در ھر قسمتی فق

خالصه اين که در .  قسمت ھای پااليشگاه خراب می شدۀماه می تواند به کار خود ادامه دھد، گرچه بعد از چھار ماه ھم

ليس ھای مخفی ما را خيل زود سرکوب و يا تفرقه بين ما ايجاد کنند، خالصه اين که واين فرصت فکر کرديم که شايد پ

 خودمان تصميم گرفتيم که اول به مدت چندين روز تظاھرات خيابانی انجام بدھيم و بعد وقتی که ھمه آمادگی ۀلسما در ج

البته اين صحبت ھا و تصميم گيری ھا فقط بين ما يعنی کميته مطرح می . داشتند و خوب متحد شديم اعالم اعتصاب کنيم

به عنوان مثال؛ به کارکنان نمی گفتيم تا به موقع در ھر حال بعد از شد و از آن اطالع داشتيم، بنابراين اھداف آينده را 

تظاھرات در پااليشگاه يک روز تصميم گرفتيم که برويم در بھشت زھرا تظاھرات کنيم که اين کار را کرديم، چون 

  .بھشت زھرا نزديک يک پااليشگاه قرار دارد

 نشان می ًينی در حال پرواز بود شديم، ظاھرائسطح خيلی پاما در حال تظاھرات بوديم که متوجه يک ھليکوپتر که از 

ل می کنند، بعد از دو ساعت ھمان ھليکوپتر باز ھم آمد که در اين فاصله به ما خبر دادند که خود شاه وداد که ما را کنتر

ھستيم يا نه؟ ما شايد می خواستند مطمئن شوند که؛ آيا ما در حال اعتراض . و تيمسار ازھاری در آن ھليکوپتر بودند

. نشان بدھيم" مرگ بر شاه"قصدمان اين بود که برای اولين باراعتراض خودمان را به حکومت ديکتاتوری با شعار 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھمه با صدای بلند و با مشت گره کرده اين شعار را می داديم، بعد که به پااليشگاه آمديم باز ھم تظاھرات کرديم و ھمه 

بعد در رستوران جمع شديم و من ھم با خواندن يک شعر احساس خودم را به ھمکارانم . ين کشيديمئعکس ھای شاه را پا

  .شاعر معاصر باشد" مقصدی"فکر می کنم سراينده آن شعر . نشان دادم

  ھميشه می گفتم،

  ستاطلوع روشن خورشيد انتظار من 

  ھر دريچه که بر باغ پر شکوفه باز شود

  سرود سبز دل انگيز روزگار من است

  ل عاشق، ھال دل عاشقھال د

  شکوه خنده خورشيد را

  دوباره ببين

  در ازدحام اين جمع

....  

  ).که البته اين احساس من دوام زيادی نداشت و ما خيلی زود شکست خورديم( 

  .بعد ھم چند نفر از ھمکارانم سخنانی را ايراد کردند

شدن در رستوران پااليشگاه و بعد تصميم گرفتيم خالصه اين که تا مدت ھا کار ما بود تظاھرات خيابانی، دور ھم جمع 

 مرکزی وزارت نفت که ۀيک روز ھمگی يکپارچه رفتيم ادار. که اعتراضات خودمان را به خارج از پااليشگاه ببريم

 ۀالبته روز اول که می خواستيم وارد ادار. در آن جا دفتر وزير نفت ھم بود. در خيابان تخت جمشيد تھران قرار داشت

 کسانی به ًظاھرا. ليس شھربانی و سربازھای ارتش ايستاده بودندوی بشويم مقابل درب ورودی اداره تعداد زيادی پمرکز

 و بعد ئیدر ھر حال آن ھا مانع ما شدند و کار به تيراندازی ھوا. آن ھا خبر داده بودند که ما می خواھيم به آن جا برويم

  . فلج شدند و بعدھا ھم با صندلی چرخ دارد حرکت می کردندًامالکه دو نفر به علت تير خوردن ک. زمينی کشيد

 مرکزی رفتيم که البته اين بار سربازھا ۀ ما پراکنده شديم و رفتيم ولی فردای ھمان روز باز دوباره به ادارۀآن روز ھم

 ھمان اداره از تمامی در.  سرسختی ما را که ديدند کوتاه آمدندًاحتماال. بودند ولی نه شليک کردند و نه مانع شدند

البته در موقع خواندن .  پااليشگاه تھران را خواندمۀکارکنان آن جا خواستيم با ما ھمراه شوند و دست آخر من قطعنام

  .قطعنامه يکی دو نفر به طرف من حمله کردند، شايد آنان می خواستند مرا دستگير کنند و يا قطعنامه را پاره کنند

 من ھم ًاتفاقا.  آن ھا شدندۀرف من آمدند، تعدادی از ھمکارانم دور من حلقه زدند و مانع حملدر ھر حال ھمين که به ط

  .از حرکت حمايتی ھمکارانم خوشحال شدم و سخنرانی خودم را قطع نکردم، بلکه به طور کامل ادامه دادم

تيم، قرار بر اين شد که روز بعد برويم بعد از پايان کارمان در آن جا به پااليشگاه برگشتيم و با اعضای کميته جلسه گذاش

 کنيم، چون قصد ئی مرکزی واقع در خيابان تخت جمشيد به سمت دانشگاه تھران راھپيماۀدانشگاه تھران، يعنی از ادار

طبق . ما اين بود که ھم از دانشجويان حمايت کنيم و ھم صدای اعتراض خودمان را به گوش مردم و دانشجويان برسانيم

ھمان اول صف من شعار می دادم و بقيه ھمکاران تکرار می کردند، در ھر حال به دانشگاه رسيديم، بعد از معمول در 

بعدھا اين حرکت .  جديدمان را خواندم که دانشجويان ھم از ما حمايت کردندۀسر دادن شعارھا دست آخر من قطعنام

 کيھان و اطالعات می رفتيم و آن ھا را در ۀمگاھی اعضای کميته به روزنا. ھای اعتراضی ما ھمچنان ادامه داشت

جريان کارھای خودمان می گذاشتيم چون آن موقع مثل االن کامپيوتر و اينترنت نبود که از طريق آن مردم را مطلع 

وصباغيان، حسيبی جلساتی ) بعد از انقالب نخست وزير موقت شد(از اين دوره به بعد که گاھی با آقای بازرگان . کنيم
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يادم می آيد يک بار بازرگان گفت؛ حداقل کاری کنيد که نفت، گاز و . البته آن ھا به پااليشگاه می آمدند. اشتيممی گذ

 به اندازه کافی ذخيره داريم و برای مردم مشکلی پيش ًمن در جواب او گفتم؛ فعال. بنزين برای مصرف مردم قطع نشود

. د اگر ما شکست بخوريم، تمام پااليشگاه را آتش می زنيمئيمی گوبعد از من عباس دانشور گفت؛ شما چه . نخواھد آمد

قای صباغيان دخالت کرد و ھمه را به آرامش آبعد .  او ھويدا بودۀ از قيافًکه بازرگان چنان وحشت کرده بود که کامال

ر تصميم به  ھا و اعتراضات در کميته جلسه گذاشتيم و دست آخئیخالصه اين که بعد از اين راھپيما. دعوت کرد

ولی تصميم بر اين شد که اول، در رستوران پااليشگاه .  داديمتغيير اعتصاب ۀاعتصاب گرفتيم و نيز نام کميته را به کميت

ھمان جا می خورديم و می . چھل و ھشت ساعت تحصن کنيم، و بعد اعالم اعتصاب کنيم که ھمين طور ھم شد

روز اول تحصن من شعر پريا از احمد شاملو را خواندم و در . ون برودخوابيديم، ھيچ کس حق نداشت از پااليشگاه بير

 ١٣٣٢ضمن اين را ھم گفتم؛ اين شعر را برای اين می خوانم که بايد پيروز شويم، اگر دقت نکنيم دوباره مثل سال 

  ).که متأسفانه ھمان شد(خواھد شد

لبی داشتند پشت ميکروفون قرار می گرفتند و بعضی از ھمکاران ما که مطا. بعد شروع به خواندن شعر پريا کردم

ما در . ولی روز دوم، سربازان و افسران ارتش به فرماندھی تيمسار نوروزی ما را محاصره کردند. صحبت می کردند

تا اين که خود تيمسار نوروزی با چند محافظ وارد رستوران شد و از . ھمان جا نشسته و ھيچ عکس العملی نشان نداديم

فقط . د که چرا تحصن کرده ايد و چرا کار نمی کنيد؟ ولی ما ساکت مانديم و او از ھيچ کس پاسخی دريافت نکردما پرسي

خود او پشت ميکروفون حرف می زد، تا اين که بعد از دو ساعت خسته و کالفه به ھمراه سربازانش از پااليشگاه 

 اعتصاب بر اين شد که من اول ۀر ھمان روز تصميم کميتد. خالصه از اين حادثه ھم جان سالم به در برديم. بيرون رفت

به ياد آن روز خونين که خيلی از مردم در ميدان ژاله کشته (شعر؛ ژاله چه شد، ژاله خون شد، خون جنون شد را بخوانم

  ).شده بودند

 تا اين که شاه از ما اعتصاب را ادامه داديم.  روز اعالم اعتصاب کرد که ھمين طور ھم شد٢۵بعد از من حاج درويش 

شاه که رفت آقای بختيار که نخست وزير بود شد ھمه کاره، ولی ما به بختيار اعتماد نکرديم، او به ما پيغام . ايران رفت

ولی ديگر به . فرستاد که اعتصاب را تمام کنيد و تمام خواسته ھای صنفی، حقوقی و رفاھی شما برآورده خواھد شد

ولی ھمين جا بگويم، اين که . واست ما اين بود که تمامی سيستم شاھنشاھی بايد از بين برودمرحله ای رسيده بوديم که خ

چه سيستمی جايگزين رژيم شاه شود نمی گفتيم، چون نمی دانستيم و خوب آگاه نبوديم و سرمايه داری جھانی را نمی 

ھيچ زندانی سياسی .  سياسی می خواستيمما آزادی. شناختيم، فقط می گفتيم اين حکومت و اين دولت بايد از بين برود

در ھر حال ما به بختيار اعتماد . نبايد داشته باشيم، نبايد کسی استثمار شود، اما چگونه و چه شکلی اش را نمی دانستيم

يکی از اشتباھات بزرگ ما اين بود که از ھمان اول . نکرديم و به اعتصاب ادامه داديم تا اين که خمينی وارد ايران شد

ما به افرادی که فقط در رأس حکومت بودند مخالفت می کرديم، در صورتی که ما از ھمان اول بايد عليه کل سرمايه 

که متأسفانه با اين که موضوع خيلی مھمی بود ولی به آن توجه . داری، چه دولتی و چه خصوصی مخالفت می کرديم

چون می ترسيدند . زرگ کرده تا انقالب مذھبی برپا شود ھم اروپای غربی خمينی را بامريکااز طرفی، ھم . نداشتيم

 اعتصاب ھم مذھبی و ھم کمونيست وجود داشت، ۀدر ھر حال در کميت. چپ ھا و کمونيست ھا قدرت را دردست بگيرند

. تيمما با ھم متفق القول شديم که تا بيرون کردن شاه از حرکت باز نايس. فقط به خاطر اين که شاه و سلطنت از بين برود

 و اروپای غربی از مذھبی ھا و سرمايه امريکادر ھر حال بايد از پيروزی انقالب که البته خيلی سريع ھم با حمايت 

. يکی از علت اصلی شکست ما ھمين بود که با سرمايه داری در آن مقطع مبارزه نکرديم. داری داخلی شکست خورديم

بود که حاال چه کنيم؟ تا اين که به اين نتيجه رسيديم که شورا را به در ھر حال بعد از پيروزی انقالب مدتی سر در گم 
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و از طرفی مسلمانان ھم برای خود انجمن اسالمی درست . البته نمايندگان شورا فقط کارکنان چپ بودند. وجود آوريم

د آورديم و در يک ما تعدادی از چپ ھا شورا را به وجو. آن انجمن اسالمی طرف دار آقای بنی صدر بود. کرده بودند

البته روزانه غير از جلسه ھميشه يک نفر از شورا در دفتر آن . اتاق که دفتر شورا بود جمع می شديم جلسه می گذاشتيم

 يک ماه من در دفتر بودم بعد از يک ماه دوباره به سر کار می رفتم و به جای ًمثال. می نشست و ھر ماه تعويض می شد

البته ھر ھفته ھم يک بار ھمه نماينده ھا در دفتر شورا می نشستيم و جلسه می .  ھا می شدمن نوبت ديگری از نماينده

  . را بايد پيگيری کنيمئیگذاشتيم که چه کار در ھفته آينده بايد انجام بدھيم و چه چيزھا

 ئیبعد از برپابا مديران قسمت ھای مختلف جلسه می گذاشتند ولی  قبل از انقالب ھر ھفته يک بار رئيس پااليشگاه 

تشکل شورا، ھميشه يکی از نمايندگان شورا ھم در آن جلسات شرکت می کرد که اغلب خود من در آن جا حضور 

گاھی .  کارکنان می رسانديمۀو بعد به صورت اطالعيه به اطالع ھم. داشتم و گزارش جلسه را به شورا منتقل می کردم

سرخابی، حسن پور و رحيمی شرکت کرده و خواسته ھای ) گاهلی پيچع( منًھم با وزير نفت جلسه داشتيم که معموال

 می خواستيم که تمامی کارگران پيمانی استخدام رسمی ًمثال.  ھم انجام می شدًکارکنان را مطرح می کرديم که اکثرا

به .  بودقای بازرگان در دفترش که حاال ديگر نخست وزير موقتآيک روز ھم رفتيم پيش . شرکت نفت بشوند که شدند

 که در شمال تھران متعلق به اقبال ئیاو گفتيم که؛ کارکنان نفت خيلی مشکل مسکن دارند، ما می خواھيم زمين ھا

در بين کارکنان تقسيم شود تا بتوانند با وامی که از شرکت نفت می گيرند برای خودشان ).  وزير نفت بودًاقبال قبال(است

شما به جای شورا تعاونی مسکن درست کنيد، که . را را به رسميت نمی شناسيمخانه بسازند ولی بازرگان گفت؛ ما شو

 دو نفر از ًدر ھر حال ما به دفتر شورا برگشتيم و فورا. البته ما خيلی عصبانی شديم و بگو مگو ھم بين ما پيش آمد

در ھر حال زمين را گرفتيم و بين .  شورا را انتخاب کرديم که پيگير قضايا بشوند و نام آن را تعاونی مسکنۀھمان نمايند

زمانی که ما شورا را داشتيم برای . کارکنان تقسيم کرديم، به ھر کدام دويست متر مربع رسيد و خانه ھا ھم درست شد

وزرای ديگر تماس می گرفتيم، ولی ھيچ وقت دنبال اين رسيدگی به خواسته ھای مان گاھی با بازرگان و گاھی با 

 اعتصاب داشتيم، چه آن زمان که شورای ۀنبوديم که خودمان قدرت سياسی را در دست بگيريم، چه آن موقع که کميت

در يادم می آيد يک بار که با آقای يزدی که وزير امور خارجه بود ما نماينده ھای شورا . کارکنان صنعت نفت را داشتيم

 کارکنان جمع بودند ۀپااليشگاه تھران با او جلسه گذاشتيم در ھمان موقع بعد از جلسه او در رستوران پااليشگاه که ھم

ن را ولفيول رستوران گوشی تؤن زدند که مسولفيسخنرانی کرد ولی در حين سخنرانی از طرف دفتر آقای يزدی ت

ول رستوران به يزدی ؤت که بايد به آقای يزدی گفته شود، مسگرفت و از آن طرف گوشی گفتند که خبر خيلی مھمی اس

بعد از قطع مکالمه يزدی خيلی ناراحت بود که خودشان در ادامه سخنرانی گفتند؛ . ن صحبت کردولفياطالع داد و او با ت

ھمين حال يکی در .  حمله کرده و به تسخير خود درآورده اندامريکان شد که عده ای به سفارت ولفيھمين االن به من ت

 کار درستی نيست، با اين کار ًاز کارگران از ايشان سؤال کردند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟ يزدی گفت؛ اصال

 يزدی برای حمايت از اين کار تظاھراتی ۀالبته فردای ھمان روز ما خالف گفت. دودش به چشم خودشان خواھد رفت

 خلق ئی کار سازمان چريک ھای فداامريکار می کرديم تصرف سفارت ما فک. امريکابرپا کرده و رفتيم جلوی سفارت 

 حمايت از ۀايران است برای ھمين بود که با شور و شوق برای حمايت جلوی سفارت و بعد از شعار دادن ھا من قطعنام

 بودند ما آنان را خواندم ما از اين کار حمايت کرديم ولی زنانی که برای اعتراض به حجاب اجباری تظاھرات کرده

خوب عمل کرديم ولی در بعضی موارد اشتباه بود که به ھر  متأسفانه از آنان حمايت نکرديم، ما در بعضی قسمت ھا 

  .حال موجب شکست ما شد
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ی را که کارگران می بايست خودشان قدرت سياسی را در ی کارھا می کرديم، ولی کار اصليزمانی که شورا داشتيم خيل

  .داديم انجام ن،دست بگيرند

يادم می آيد يک روزی تصميم گرفتيم که حقوق کارکنان را بررسی کنيم، چون شنيده بوديم که تفاوت حقوقی بين 

دريافت حقوق خيلی . در صورتی که ما معتقد بوديم که اضافه حقوق ھمه بايد مساوی باشد. کارکنان زياد است

من و .  مقدار دريافتی ديگران اطالعی نداشتاز. يعنی ھر کس فقط از حقوق خودش با خبر بود. خصوصی بود

 کارکنان را بررسی کرديم، که ۀ مالی پااليشگاه، حقوق ھمۀسرخابی ، حسن پور و رحيمی از طرف شورا رفتيم به ادار

 کارکنان را به ما نشان داد و ما ھم بعد از پيگيری با ۀ مالی ھم با ما ھمکاری کرد و ليست حقوقی ھمۀول ادارؤالبته مس

. البته بعد از چند روز ما را دستگير کرده و به زندان قصر بردند. له را حل کرديمأوزير نفت صحبت کرده و مس

 از ما، ئیبازرس زندان به ما گفت که؛ شما خالف قانون عمل کرده ايد، که البته بعد از چند ساعت در حين بازجو

 قصر و تھديد کردند که اگر ما را سريع آزاد نکنند کارکنان اتوبوس آمدند جلوی درب زندان کارکنان پااليشگاه با چند 

اين ھا ھمه نشان می دھد که ما در آن مقطع . پااليشگاه اعتصاب خواھند کرد، که در نتيجه ما را ھمان موقع آزاد کردند

 نمی ًتيم مثال را که چگونه قدرت خودمان را بيشتر کنيم و بھره ببريم را نمی دانسیھنوز قدرت داشتيم ولی راھکار

 کارگران را وارد عمل کنيم، ھم کارگران شرکت نفت و ھم کارگران سراسر کشور بايد متشکل می ۀدانستيم که بايد ھم

 کارگر و ديکتاتوری در ۀشديم، آن وقت خيلی بھتر می توانستيم به خواسته ھای اصلی خود يعنی گرفتن قدرت طبق

خصوص اين که يک حزب کمونيست که فقط ه نمی دانستيم شکست خورديم، بمقابل سرمايه داری برسيم، متأسفانه چون 

 کارگران را به ھم وصل و ۀچون يک حزب کمونيست می توانست ھم.  کارگر باشد وجود نداشتۀو فقط به فکر طبق

يلی منسجم کند، ولی خوب وجود نداشت، ما ھم خودمان تالش نکرديم که اول يک حزب کمونيستی درست کنيم، البته خ

 اعتصاب داشتيم ۀ زمانی که کميتًمثال. کارھا کرديم متأسفانه چون سال ھا از آن دوران گذشته خيلی چيزھا يادم نمی آيد

از بانک مرکزی ليستی گرفتيم که چه کسانی سرمايه ھای کالن دارند و چه کسانی پول ھا را داشتند خارج می کردند که 

 شورا داشتيم با نماينده ھای پااليشگاه اصفھان و آبادان تماس داشتيم و گاھی يادم می آيد زمانی که.  کرديمءما افشا

 حضوری در پااليشگاه اصفھان داشته ۀحضوری با ھم جلسه می گذاشتيم، يک روزی قرار بر اين شد که يک جلس

که ما برسيم پاسداران  شورای پااليشگاه تھران به اصفھان رفتيم ولی قبل از اين ۀمن و رحيمی به عنوان نمايند. باشيم

حکومت اسالمی نماينده ھای اصفھان را تھديد کردند که اگر در اين جا جلسه بگذاريد دستگير می شويد بنابراين مجبور 

 يکی از نماينده ھای اصفھان جلسه بگذاريم، آن موقع زمانی بود که پاسداران در حراست پااليشگاه دخالت ۀشديم در خان

 آنان بود به آن کارکنان می گفتند؛ ۀالب يک سری کارکنانی بودند که حفاظت پااليشگاه بر عھدقبل از انق. می کردند

که در اطراف پااليشگاه نگھبانی می دادند و يا در درب ورودی پااليشگاه مستقر می شدند که کسی بدون . حراست

که شورا را تشکيل داديم خيلی خوب با در ھمين حد، حتی در مقطع انقالب وقتی .  وارد پااليشگاه نشودئیکارت شناسا

ما ھمکاری می کردند يادم می آيد که شبکار بودم، بعد از انقالب زمانی که ھنوز شورا داشتيم من يک اطالعيه که 

  ).ھنوز انشعابی در درون سازمان رخ نداده بود( خلق ايران داده بودئیسازمان چريک ھای فدا

نه در پااليشگاه پخش کردم، به خيال خودم که کسی من را در حين پخش اطالعيه اين اطالعيه به دستم رسيد آن را شبا

چون يکی از . نديده است ولی چند روز بعد معلوم شد کسی يا کسانی من را ديده اند و به پاسداران گزارش داده بودند

ودت باش برای تو دستور ھمين افراد حراستی آمد به طرف من به طوری که تنھا بودم به من گفت؛ علی آقا مواظب خ

اگر اطالعيه پخش کنی يا صحبت ھای تند و تيز انجام بدھی، دستور دارند که به طرف تو تيراندازی . تير آمده است
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 که اين را من به تو گفتم، من ھم به او قول داده و ئیبعد ھم گفت يک وقت من را لو ندھی و به کسی ھم نگو. کنند

  .تشکر کردم 

 می کنم که اگر انقالب يعنی حرکت ھای اعتراضی و سرنگونی شاه کمی به درازا می کشيد و کمی گاھی وقت ھا فکر

تداوم داشت، مسير انقالب به نفع کارگر تمام ) روز کارگر(١٣۵٨بيشتر ادامه پيدا می کرد يا حداقل تا اول ماه مه سال 

خيلی از روشنفکران چپ، خيلی از   ۵٨سال ) روز کارگر( يادم می آيد که بعد از انقالب اول ماه مهًمثال. می شد

 کارگر شروع شده ۀکارگران در آن روز در تھران در آن تظاھرات شرکت کرده بودند، به طوری که حرکت از خان

 کارگر در دست چپ ھا بود، از جمله حشمت رئيسی، که خيلی ھم در تصرف ۀبود، چون آن موقع در مقطع انقالب، خان

ت، در ھر حال حرکت جمعی از آن جا شروع شد و تخمين زده شد جمعيت تظاھر کننده پانصد  کارگر نقش داشۀخان

آن موقع زمانی بود که حزب الھی ھا به رھبری بھشتی و رفسنجانی  اما . از کارگر تا روشنفکران چپ بود ھزار نفر 

 راھپيمايان پيدا کردند که دست آخر  کرديم، حزب الھی ھا چنان درگيری بائیفعال شدند به طوری که وقتی کمی راھپيما

گفته ) دبير فعلی خانه کارگر(بعد از آن ھم ھمين بھشتی و رفسنجانی، به عليرضا محجوب.  متوقف شدئیادامه راھپيما

  .بودند برويد خانه کارگر را بگيريد و کمونيست ھا را از آن جا بيرون کنيد

 کارگر حمله کردند و آن جا ۀ بودند و قمه و چاقو داشتند به خانھمين محجوب که با تعدادی حزب الھی که چماق به دست

 تصميم گرفتيم که در ميدان خراسان جمع بشويم و به طرف ١٣۵٩برای ھمين بود که ما روز کارگر در سال . را گرفتند

ند، وقتی تعداد زيادی ولی باز ھم ناتمام ما.  را خاتمه دھيمئیو آن جا راھپيما. حرکت کنيم) امام حسين فعلی(ميدان فوزيه

 کرديم که البته شعار دھنده ئیاز کارگران و روشنفکران چپ که در ميدان خراسان جمع شده بودند، شروع به راھپيما

من بودم، در جلوی صف در مينی بوسی نشسته بودم و از طريق بلند گو شعار می دادم، تا اين که به ميدان ژاله رسيديم، 

 را ئیی ايجاد شد که مجبور شديم نرسيده به ميدان فوزيه راھپيمائا ريختند و چنان درگيرب الھی ھآن جا باز ھم حز

وقتی من از مينی بوس پياد شدم که ببنم اوضاع چگونه است، چند نفر دور من را گرفتند با من جر و بحث . متوقف کنيم

ت من را گرفتند و گفتند بيا برويم، وقتی کردند، در ھمين حين که تعدادی از کارگران که من را می شناختند آمدند دس

کمی از حزب الھی ھا فاصله گرفتيم ھمان کارگران به من گفتند؛ تو داشتی با چه کسانی بحث می کردی؟ آن ھا می 

خواستند تو را بکشند آن وقت تو داری با آنان بحث می کنی؟ خالصه بعد از اين که از آن جمعيت دور شديم به من گفتند 

  . ن تاکسی بگير و يک راست برو خانه که من ھم ھمين کار را کردمھمين اال

اگر مبارزات انقالب کمی به درازا می کشيد چپ و کمونيست ھا می توانستند ھمديگر را پيدا کنند، به مسائل کارگری 

 از کارکنان پااليشگاه يادم می آيد يکی. بيشتر آشنا می شدند، و کارگران ھم می توانستند فرصت پيدا کنند تا مطالعه کنند

در دوره شاه سه سال زندانی شد و بعد از حرکت اعتراضی ما، زندانيان سياسی آزاد شدند که يکی از اصلی ترين 

او در يک روز که در پااليشگاه تحصن . خواسته ھای ما آزادی زندانيان سياسی بود، اين ھمکار ما ھم آزاد شده بود

ماکسيم گورگی را خوانده بودم به سه سال زندان محکوم " مادر" بود که چون کتاب داشتيم سخنرانی کرده بود و گفته

فقط خواندن يک رمان سه سال زندانی داشت، فکرش را بکنيد، در جامعه ای که آن ھمه اختناق بود، فقط يک . شدم

مد؟ اين اختناق سبب شد  سر خواننده می آئیرمان سه سال زندانی داشت، آن وقت خواندن کتاب لنين يا مارکس چه بال

 در مورد کمونيسم می شنيديم، که کمونيسم ئی کتاب ھای کمونيستی خيلی کم داشته باشيم فقط چيزھاۀکه ما مطالع

  .... کارگر و ضد سرمايه داری و مخالف سرسخت استثمار و ۀطرفدار طبق

 کافی بود، در ۀھای آن نداشتن مطالعيکی از علت . ولی راھکاری را که چگونه بايد به آن می رسيديم نمی دانستيم

 مثل تکايا و مساجد جمع می شدند و ئیصورتی که آخوندھا ھزار و چھارصد سال تشکيالت خود را داشتند و در جاھا
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 الھيات وجود ۀدانشگاه ھا ھم رشتدر  طالب ھم در چند شھر بزرگ داشتند و ۀ علميۀضمن اين که حوز. آزاد آزاد بودند

چون  حکومت ھای سلطنتی درست مثل حکومت اسالمی مخالف و ضد کمونيست بودند و ھستند،ولی ھمان . داشت

 مردم و ۀمخالف اين ھستند که يک عده در ناز و نعمت زندگی و بقي. کمونيست ھا مخالف سرمايه داری بودند و ھستند

يک روز ھم کار نمی کردند آزاد  شاه آخوند ھا که حتی ۀدر دور. کارگران و زحمتکشان حقيرانه و نداری زندگی کنند

بودند در مورد دين و اسالم تبليغ کنند و دولت ھم به آنان کمک مالی می کرد، حقوق می داد، ولی يک کمونيست اگر 

 او را بازداشت می کردند و می بايست سال ھا در زندان می ماند ًمی گفت که استثمار انسان از انسان از بين برود فورا

. انسان ھای زيادی بودند که به خاطر رفع استثمار يا زندانی و يا اعدام شدند ولی آخوندھا آزاد بودند. شدو يا اعدام می 

 مھمی ھم که می خواستم بگويم اين است که؛ در زمانی که ما در حال مبارزه بوديم، در مقطع انقالب پانزده ۀيک نکت

وق ماھيانه ما پرداخت نشود و مشکالت مالی برای فکر کرديم نکند حق) کميته اعتصاب(روز بعد از اعتصاب ما

کارکنان ايجاد بشود، برای ھمين به فکر افتاديم اين مشکل را چگونه حل کنيم، تا اين که يکی از اعضای کميته گفت؛ که 

، او من آقای طالقانی را می شناسم می روم با اون صحبت کنم، شايد آنان پولی داشته باشند که کمکی به کارکنان بشود

به نزد طالقانی می رود، و در پاسخ می شنود که من آدم پولداری نيستم ولی شما را به آقای حاج مھدی عراقی معرفی 

می کنم، چون ايشان با بازاری ھا در تماس ھستند، خالصه اين که آقای عراقی با مقداری پول آمد پااليشگاه و گفت اين 

خوب توجه کنيد، بعد از بيست روز . می توانيد پول را بين کارکنان تقسيم کنيدمبلغ را از بازاری ھا جمع کرده ام، شما 

از گذشت اعتصاب اين ماجرا اتفاق افتاد نه روز اول اعتصاب، يعنی روزھای آخر اعتصاب، ضمن اين که باور کنيد ما 

 می دانستيم، عجيب است که در کميته اعتصاب بوديم يک لایر ھم برای خودمان برنداشتيم، چون خودمان را انقالبی

ً ماھا که چند ماه قبل که شروع به اعتراضات و تظاھرات و تحصن کرده بوديم کجا بازاری ھا نقش داشتند ما که اصال

ھيچ کدام از آنان را نمی شناختيم، آن وقت آن ھا چطور می توانستند برای ما تصميم بگيرند و يا در تصميمات ما دخالت 

ه کنيد، روزھای آخر اعتصاب بود که ما از آنان پول گرفتيم نه اوايل اعتصاب، گذشته از اين ما داشته باشند، خوب توج

  . خودمان حقوق خودمان را دريافت کرديم

ھمان طور که قبال گفتم؛ آقای بختيار که نخست وزير بود، موافق اين نبود که حقوق ما پرداخت نشود، در ضمن بعدھا 

ن پول را از آخوند مھدوی کنی گرفته که آن موقع ھمين مھدوی کنی در رأس آخوندھا بود شنيدم که حاج مھدی عراقی اي

 زيادی با انگليس داشت، حاال يک عده ای پيدا شده اند بدون آن که در ۀو رابط. و دستش ھم به سفارت انگليس بند بود

ت می زنند که گويا ما با سلطنت طلبان  اعتصاب باشند، به ما تھمۀجريان چگونگی پول گرفتن و تاريخ پول گرفتن کميت

ھستيم و يا کارکنانی ھستند که چون در اعتصاب و اعتراض شرکت نکردند با اين دوز و کلک به خودشان حق بدھند که 

 و يا امريکاحق با آنان بوده است يا اين که بعضی می گويند در شروع اعتراضات و مبارزات انقالبی ما و مردم 

ت، در صورتی که اين ھم يک دروغ است، البته باعث و بانی اين که مسير انقالب به آن صورتی که انگليس دخالت داش

ی سرمايه داری و اروپای امريکادخالت .  و اروپا نقش داشتندامريکا کند و خمينی بزرگ شود تغييراوايل وجود داشت 

مردم و اين مبارزه عليه سلطنت و غربی زمانی شروع شد که ديگر مطمئن شدند اين حرکت ھای اعتراضی ما و 

خصوص ترس از اين داشتند که اگر انقالب پيروز شود ممکن است کمونيست ھا قدرت ه ب. استثمار ادامه خواھد داشت

خمينی را علم کنند و بزرگ . را بگيرند بنابراين تالش کردند مسير انقالب را عوض کنند يکی از کارھای آنان اين بود

 و اروپای غربی فقط نام خمينی را می امريکا افتاد و ھر آن چه مردم مبارزه می کردند اخبارھای کنند ھر اتفاقی می

آوردند در آن موقع چون راديوھا و تلوزيون ھای داخلی به خاطر اختناق و سانسور نمی توانستند اخبار واقعی را 

 شان ۀه داشت گوش می کردند آن ھا که ھممنعکس کنند بنابراين مردم به اخبار بی بی سی که به زبان فارسی برنام
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خمينی خمينی می گفتند تا اين که تأثير خودشان را گذاشتند گر چه خود خمينی ھم بعدھا به آن ھا و به ھمه آنانی که با 

  و به اروپایامريکا ارتباط داشتند کلک زد، آنان را از ميان برداشت، مثل قطب زاده و ديگران، خمينی اوايل به امريکا

 آنان ۀغربی طوری خود را نشان داد و گفت و گو می کرد که گويا مخالف آنان نيست ولی بعد از به قدرت گرفتن به ھم

  .نارو زد

 انقالبی مردم و ما خود خواسته بود ھيچ کشوری در آن دخالت نداشت ھيچ آخوندی ھم دخالت نداشت، ۀشروع مبارز

 و به طول کل سرمايه داری جھانی؛ به خاطر امريکا داری اروپا و  عرض کردم کشورھای سرمايهًھمان طور که قبال

ند مسير انقالب را به انحراف کشيدند و خمينی و آخوندھا را علم کردند البته ما ھم فقط به واين که کمونيست ھا موفق نش

م که آزادی سياسی اين فکر بوديم که اگر شاه و حکومت او شکست بخورد ما ھم می توانيم به خواسته ھای مان برسي

که  و محو استثمار انسان از انسان ولی اين را نمی دانستيم ) چون آزادی اجتماعی وجود داشت( ما بودۀمھم ترين خواست

 شاه بود ما ۀبه علت اختناق وحشتناکی که در دور. چگونه بايد از نفوذ سرمايه داری جھانی و داخلی جلوگيری کنيم

زمانی مطالعه کرديم و سرمايه داری جھانی و . نيم سرمايه داری جھانی را خوب بشناسيم کافی نداشتيم که بتواۀمطالع

صندوق بين المللی پول و بانک تجارت جھانی را شناختيم که ديگر دير شده بود اميدوارم که در انقالب بعدی در ايران 

ه داری و خصوصی سازی شروع کنند کارگران، زحمتکشان از آن اول انقالب با شعار؛ عليه سرمايه داری، ضد سرماي

له اين است أبعد از پيروزی مھم ترين مس. و حواس شان باشد که ھر کسی از سرمايه دار دفاع می کند بايد بايکوت شود

 ديکتاتور باشند، چون سرمايه داری به اشکال گوناگون و ھزاران ترفند ًکه کارگران بايد در مقابل سرمايه داران واقعا

وذ می کند، فقط ديکتاتوری کارگران در مقابل سرمايه داران آن ھا را می تواند پيروز نگه دارد ولی در جامعه نف

 و فقط از ًضمن اين که ما متأسفانه يک حزب سياسی که واقعا متأسفانه در مقطع انقالب اين راه حل مھم را نمی دانستيم 

 کارگر می داشتيم مطمئن باشيد که مسير ۀقالبی از طبقکارگران و زحمت کشان حمايت کند نداشتيم اگر ما يک حزب ان

ولی خوب نداشتيم، متأسفانه حتی ما خودمان . انقالب درست پيش می رفت و پيروزی ما می توانست ادامه داشته باشد

ھم، يعنی خود کارگران ھم تالش نکرديم، که حزب مستقل سياسی که فقط منافع کارگران و زحمتکشان را پيگيری کند 

 ما خيلی مبارزه کرديم خيلی تالش کرديم ولی اشتباھاتی ھم داشتيم که منجر به شکست ما شد يک حزب کنيمرست د

برای خودمان درست نکرديم ھمه ش به دنبال روشنفکران سياسی چپ بوديم که آن ھا اين کار را برای ما بکنند که 

 اعتصاب درست کرديم و ۀکه تشکيالت مخفی به نام کميت افتاد ما ضمن اين ئینکردند که ھيچ بلکه بين خودشان ھم جدا

بعدھا ھم شورا را به وجود آورديم ولی آن را سراسری نکرديم اين يکی مھم ترين ضعف ما بود در صورتی که در 

ھمان شروع مبارزه ما بايد ضمن اين که تشکيالت خودمان را داشتيم بايد با کارگران سراسر کشور ارتباط برقرار می 

  . يم و تماس می گرفتيم تا تشکيالت را سراسری کنيم علت اصلی آن کم اطالعی ما از شيوه مبارزه بودکرد

  ارسال شده توسط پست الکترونيک
  ٢٠١٧ت گس ا٢٧

  

  

  

 


