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  :علی پيچگاه 
 هسرنگونی محمد رضا شا و اعتصاب کارگران صنعت نفت ۀ کميت

  

اعتراضاتی را شروع کرده   بود وقتی که مردم تبريز به خاطر ھزينه ھای سنگين مسکن و کمبود آن١٣۵۶سال اواخر 

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

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

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

  .شاھی شده بوديم عليه حکومتميدان مبارزه کارکنان صنعت نفت ھم وارد 

خود را به خاطر  کار ما به اين صورت بود که اول کارگران قسمت تعميرات پااليشگاه حرکت ھای اعتراضیشکل 

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

بنزين، (داشته باشند، چون کارکنانی که در قسمت توليد فراورده ھای نفتی مثل وليد نمی توانستند تأثيریبنابراين در ت

کارمندان ھم حق ھيچ گونه  کار می کردند، آن ھا را کارمند می ناميدند و) …تصفيه نفت و گاز، قير، آسفالت نفت،

سنديکا داشته باشند که البته آن ھم فرمايشی بود، چون اگر  اما کارگران تعميرات اجازه داشتند که. تشکيالتی را نداشتند

  دستگير می شد و به زندان انداخته می شد، بودندًھمدل با کارگران حرکتی می کرد فورا  مستقل وًيک کارگری واقعا

بودند  ھا را بازداشت کرده کارگرانی که به خاطر فعاليت مستقل شان در ھمان دوران شاھی دستگيری شده بودند و آن

 .که البته در مقطع انقالب با اعتراضات ما ھمه آن ھا آزاد شده بودند

قسمت ھای مختلف  که در ھر حال در ھمين حين که کارگران تعميرات در حال مبارزه بودند، من با چند نفر ديگردر 

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

خالصه نتيجه . ی تماس می گرفتيم که ھمديگر را خوب می شناختيمئبيشتر با آن ھا عصرھا و شب ھا که سر کار بوديم،

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

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

ما چند ئفر ھر کدام در گوشه ای از رستوران قرار ) جدا از ھم بودچون رستوران کارگران و کارمندان (کارمندان شوند

 .)ن اوليه استمنظورم فعاال(ما خيلی کم بود گرفتيم چون تعداد
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شعار کارگر، “که با  گران تعميرات وارد رستوران شدند ما ھم در حمايت از آن ھا شعاربدھيممحض اين که کاربه 

ميکروفون را گرفتم، يک شعری از خسرو گلسرخی  و بعد بالفاصله من. شروع شده بود” کارمند پيوندتان مبارک

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

آشپزخانه رستوران  در. خيلی سريع در ھمان رستوران کميته ای مخفی درست کرديم. کار را ادامه بدھيم متحد شويم و

افرادی که در کميته .  اعتصابۀرا گذاشتيم کميت  اسم آنًما تعدادی جمع شده بوديم و کميته را تشکيل داديم، که بعدا

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

 .وعلی پيچ گاه رحيمی

برپا کنيم تا بتوانيم تمامی   دور پااليشگاه تظاھراتیان کارکنان، کارگران و کارمندۀآن روز تصميم گرفتيم که ھم فردای

 دوازده نفر بوديم که ھميشه و به طور مخفی ً مخفی، تقريباۀکميت در. طور ھم شدکارکنان را وارد ميدان کنيم که ھمين 

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

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

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

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

سرکوب و يا تفرقه بين ما ايجاد کنند، خالصه اين که  ليس ھای مخفی ما را خيل زودورديم که شايد پاين فرصت فکر ک

 که اول به مدت چندين روز تظاھرات خيابانی انجام بدھيم و بعد وقتی که ھمه آمادگی  خودمان تصميم گرفتيمۀما در جلس

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

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

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

 .بھشت زھرا نزديک يک پااليشگاه قرار دارد

 نشان می ًبود شديم، ظاھرا ينی در حال پروازئدر حال تظاھرات بوديم که متوجه يک ھليکوپتر که از سطح خيلی پاما 

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

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

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

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

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

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

 ،می گفتم ھميشه

 ت خورشيد انتظار من ھسروشنطلوع 

 ددريچه که بر باغ پر شکوفه باز شوھر 

 تسبز دل انگيز روزگار من اسسرود 

 ھال دل عاشق، ھال دل عاشق

 اخنده خورشيد رشکوه 

 نببيدوباره 

 عازدحام اين جمدر 
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…. 

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

 .ھم چند نفر از ھمکارانم سخنانی را ايراد کردندبعد 

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

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

 ۀادار البته روز اول که می خواستيم وارد. در آن جا دفتر وزير نفت ھم بود. قرار داشت خيابان تخت جمشيد تھراندر 

 کسانی به ًظاھرا. ارتش ايستاده بودند ليس شھربانی و سربازھایومرکزی بشويم مقابل درب ورودی اداره تعداد زيادی پ

ی و بعد ئدر ھر حال آن ھا مانع ما شدند و کار به تيراندازی ھوا. رويمجا ب آن ھا خبر داده بودند که ما می خواھيم به آن

 .حرکت می کردند دارلج شدند و بعدھا ھم با صندلی چرخ فًکه دو نفر به علت تير خوردن کامال. کشيد زمينی

ته اين بار سربازھا رفتيم که الب  مرکزیۀ ما پراکنده شديم و رفتيم ولی فردای ھمان روز باز دوباره به ادارۀروز ھمآن 

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

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

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

 من ھم ًاتفاقا. آن ھا شدند ھر حال ھمين که به طرف من آمدند، تعدادی از ھمکارانم دور من حلقه زدند و مانع حملهدر 

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

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

ی کنيم، چون قصد ئخيابان تخت جمشيد به سمت دانشگاه تھران راھپيما  مرکزی واقع درۀدانشگاه تھران، يعنی از ادار

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

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

بعدھا اين حرکت . شجويان ھم از ما حمايت کردندجديدمان را خواندم که دان ۀسر دادن شعارھا دست آخر من قطعنام

ھا را در   کيھان و اطالعات می رفتيم و آنۀگاھی اعضای کميته به روزنام. ما ھمچنان ادامه داشت ھای اعتراضی

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

وصباغيان، حسيبی جلساتی ) بعد از انقالب نخست وزير موقت شد(بازرگان   اين دوره به بعد که گاھی با آقایاز. کنيم

کنيد که نفت، گاز و  يادم می آيد يک بار بازرگان گفت؛ حداقل کاری. البته آن ھا به پااليشگاه می آمدند .می گذاشتيم

 کافی ذخيره داريم و برای مردم مشکلی پيش ۀانداز  بهً؛ فعالمن در جواب او گفتم. بنزين برای مصرف مردم قطع نشود

. يد اگر ما شکست بخوريم، تمام پااليشگاه را آتش می زنيمئگفت؛ شما چه می گو بعد از من عباس دانشور. نخواھد آمد

 را به آرامش دخالت کرد و ھمه قای صباغيانآبعد .  او ھويدا بودۀ از قيافًبازرگان چنان وحشت کرده بود که کامال که

اعتراضات در کميته جلسه گذاشتيم و دست آخر تصميم به  ی ھا وئخالصه اين که بعد از اين راھپيما. دعوت کرد

 ولی تصميم بر اين شد که اول، در رستوران.  اعتصاب تغيير داديمۀکميته را به کميت  اعتصاب گرفتيم و نيز نام

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

اول تحصن من شعر پريا از احمد شاملو را خواندم و در  روز. خوابيديم، ھيچ کس حق نداشت از پااليشگاه بيرون برود

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

 .)که متأسفانه ھمان شد( شدخواھد
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قرار می گرفتند و  بعضی از ھمکاران ما که مطالبی داشتند پشت ميکروفون. شروع به خواندن شعر پريا کردمبعد 

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

تا اين که خود تيمسار نوروزی با چند محافظ وارد رستوران شد و از . نداديم ته و ھيچ عکس العملی نشانھمان جا نشس

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

خسته و کالفه به ھمراه سربازانش از پااليشگاه  عتخود او پشت ميکروفون حرف می زد، تا اين که بعد ا ز دو سا

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

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

 .)شده بودند

داديم تا اين که شاه از  ما اعتصاب را ادامه.  روز اعالم اعتصاب کرد که ھمين طور ھم شد٢۵از من حاج درويش بعد 

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

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

ولی ھمين جا بگويم، اين که . برود مرحله ای رسيده بوديم که خواست ما اين بود که تمامی سيستم شاھنشاھی بايد از بين

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

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

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

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

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

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

چون می ترسيدند . اروپای غربی خمينی را بزرگ کرده تا انقالب مذھبی برپا شود مريکا ھمااز طرفی، ھم . نداشتيم

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

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

 مريکا و اروپای غربی از مذھبی ھا و سرمايهاته خيلی سريع ھم با حمايت  انقالب که البدر ھر حال بايد از پيروزی

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

  

 

 

  


