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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ فبروری ٢٧
  

  جنبش کارگری ايران
   و نقش کارگران در ملی کردن صنايع نفت ايران

  

اما با . نفت ايران است، شصت و پنجمين سالگرد ملی شدن صنعت ]حوت[با فرا رسيدن بيست و نھم اسفند ماه

ای در اقتصاد ايران  کنندهتعيينھای مسجد سليمان، نفت کماکان نقش  سال از اکتشاف طالی سياه در چاه١٠۵گذشت 

 .چنان سھم بزرگی از درآمد کشور حاصل از استخراج و صادرات نفت استدارد و ھم

از سوی مقامات » بزرگ«ھای تاح برخی پروژهھای افتھای مختلف و مراسمھای اخير به مناسبتاگر چه در سال

ھای وارداتی و قطع وابستگی به کشورھای ديگر، واقعيت اين است تکنولوژی» سازیبومی«حکومتی و با ادعا به 

 خورشيدی تاکنون استخراج نفت ايران، نيازمند ١٣٢٩ اسفند ٢٩که از ھمان دوران ملی شدن صنعت نفت در روز 

  . استھای وارداتیتکنولوژی

 نفت استخراج و اکتشاف به تا کرد امضاء قراردادی قاجار شاه الدين مظفر با ،١٢٨٠ سال در دارسی ناکس ويليام

 سياسی،  امور بر انگليس تسلط قرن، نيم مدت به و شد معروف »دارسی قرارداد« به که بپردازد ايران در

 پھلوی رضا با ١٣١٢ سال در ديگر شکلی به سیدار قرارداد  .ساخت ممکن ايران فرھنگی و نظامی اقتصادی،

  .شد تمديد

ترين نگرش آن شايد غيرواقعی. ی وجود دارداگستھای متفھا و نگرشاما در رابطه با ملی شدن نفت ايران، تحليل

در حالی که تا آن موقع . دانداست که ملی شدن صنعت نفت ايران را مختص دولت وقت به رياست محمد مصدق می

اين که . ھای امپرياليستی انگليس وابسته بودندد از آن حکومت پھلوی اول و دوم تا خرخره وابسته به دولتو چه بع

آن دوره خاص مصدق پا پيش گذاشت و به عنوان نخست وزير قرارداد صنعت نفت را امضاء کرد بايد به 

دھد تا ه بود که به مصدق فرصت میھای تاريخی آن برگشت و ديد که قبال چه اتفاقاتی در صنعت نفت افتادزمينه

ھا اين واقعه تاريخی مھم پرداخته نشود اگر به اين پيش زمينه. چنين قراردادی را پيگيری کند و به سرانجام برساند

  .تر از ھمه تحريف تاريخ يک جامعه استماند و مھمدر حد يک ادعا و اعالم موضع خشک و حالی باقی می

ھای تاريخی و سياسی آن را کارگران وان نخست وزير به پايان رساند پيش زمينهکاری که محمد مصدق به عن

کارگران صنعت در دو دوره . شان فراھم کرده بودندصنعت نفت با مايه گذاشتن از زيست و زندگی و حتی جان

پس . دھای وقت اعتصاب کردنھا و حکومت، يعنی رد دوره رضا خان و پسرش محمدرضا، عليه انگليسیاگستمتف
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اما . ھا فعال و رھبر کارگران نيز دستگير زندانی شدندھا، ھزاران کارگر از کار اخراج شدند و دهاز اين اعتصاب

  .کارگران برخی مطالبات خود را به کارفرمايان تحميل کردند

ر شود تمان ملموسبرای جايگاه بحث. شدن صنعت نفت ادامه می دھيمبا اين مقدمه به بحث خود درباره ملی

ضرروی ست که به لحاظ تاريخی کمی به عقب برگرديم و ببينيم کارگران صنعت نفت، در چه شرايط سخت و 

 . شان را آغاز کردنددشوار و خطرناکی مبارزه

داری و کردند و به دام درصد در روستاھا زندگی می٨٥، از جمعيت شانزده ميليون نفری ايران، ١٣٢٠اواخر دھه 

  .کردچنين در اين دوره، شاغلين در بخش صنايع از دويست ھزار نفر تجاوز نمیھم. ودندکشاورزی مشغول ب

ميالدی، با حمايت و پشتيبانی انگلستان و تصاحب تاج و تخت در  شمسی١٢٩٩  کودتای نظامی رضاخان در سال

خواه و آزادیھای رحمانه و وحشيانه جنبش کارگری کمونيستی ايران و ھمه حرکت، سرکوب بی١٩٢۵سال 

رضاخان، که . دھی کرده بودند، آغاز شدجو که از دوران مشروطه فعاليت خود را سازمانطلب و عدالتبرابری

ھای ای بر جنبش، قدرت را در دست خود قبضه کرده بود، ضربات جدی و کوبنده١٣٢٠ تا ١٣٢٠ھای بين سال

طور کلی رشد اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی ايران سياسی و اجتماعی دمکراتيک، به ويژه جنبش کارگری و به 

  .وارد ساخت

ھای ھای سياسی و اجتماعی و جنبشالمللی او، نخست از ميان برداشتن جنبشھدف رضاخان و حاميان داخلی و بين

اين . مردم تحت ستم مناطق مختلف ايران بود و آن تثبيت يک ملت، يک مذھب و يک ارتش منظم سرکوبگر بود

 اختناق و ئیھا، ھدف برپاپس از اين سرکوب. ای دست بزنندھای وحشيانها به وجود آورند تا به سرکوبارتش ر

 تأمين در ايران و با کنترل و نظارت حکومت انگلستان تا حدودی ديکتارتوی مطلق رضاخانی بود که امنيت سرمايه

چون ايران؛ صدور سرمايه و تکنولوژی و ه ھممانداساسا در اين دوره عالوه بر صدور کاال به کشورھای عقب. شد

  .داری جھانی بودھای سرمايهآالت پيشرفته نيز بخش مھمی از سياستماشين

بدين ترتيب، رضاخان ميرپنج و حکومت ديکتاتوری او، نه عامل رشد و پيشرفت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و 

-تصور کنيد کسی که يک قزاق ساده. ھا بوده اين زمينهفرھنگی ايران، بلکه عامل عقب ماندگی جامعه ايران در ھم

ای بيش نبود، چگونه در مدت کوتاھی صاحب ھزاران قطعه زمين و روستا شد؟ او، به حدی ديکتاتور و خشن و 

ترين ھنر رضاخان، بزرگ. دادميرغضب بود که حتی مخالفين سياسی خود را شخصا مورد ضرب و شتم قرار می

دن دستاوردھای انقالب مشروطيت، سرکوب و کشتار، وحشت و ميليتاريسم، شکنجه و اعدام، سرکوب و از بين بر

   .چيز ديگری نبود

ميلسپو، در . ، سپرده شدئیامريکا، مستشار »آرتور ميلسپو«، امور مالی و اقتصادی ايران، به دست ١٣٢٢در سال 

رضا شاه در مجموع، «: کندا چنين توصيف میھای رضا شاه ر، فعاليت»ئيان در ايرانامريکا«ای به نام نوشته

-در حالی که فعاليت. گرفتدار عوارض سنگين میھا و کارگران را له کرد و از مالکان زميندھقانان، عشايری

. بودھای سياسیکاران و نور چشمیبازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعه-» دارانسرمايه«ھايش به نفع طبقه جديد 

  )١(».ن آمدن سطح زندگی شدئيھای او موجب پات سنگين و ساير اقدامتورم، ماليا

ارتش . آوردمند بود که حاکميت مطلق او را در ھمه جا به اجرا درترين سياست رضا شاه، ايجاد ارتشی قدرتمھم

 در سال  مرد مسلح دايم تبديل شد و١٢٦٠٠٠م، به  ش١٣٠٠  از حالت اوليه فوج چند ھزار نفره قزاق در دھه

 ٥ ھزار نفر وجود داشت و اين تعداد برای کشوری که جمعيت فعال اقتصاديش از ٤٠٠م، امکان بسيج تا ش١٣٢٠

 که ھر فرد جزو ئیھابه عالوه سال(خدمت نظام وظيفه اجباری دو ساله. کرد، بسيار زياد بودميليون تجاوز نمی
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. ساخت را آسان میئی جوان کشور، ايجاد چنان نيروبرای ھمه مردان) شدارتش ذخيره يا فعال محسوب می

  ... شدندسربازانی که عمدتا از روستاھا و به اجبار به خدمت فراخوانده می

ھای  درصد کل درآمد دولت در فاصله سال٥/٣٣دھد که به طور متوسط ارقام رسمی بودجه آن دوره نشان می

صرف ) شدکه در بودجه ذکر نمی(وه، بخش بزرگی از درآمد نفتبه عال. م، صرف ارتش شده استش١٣٢٠١٣٠٥

اميران . شدقيمت تسليحاتی و ايجاد صنايع کوچک مھمات سازی در تھران و شھرھای ديگر میخريد تجھيزات گران

در . تنداندوخھای کالن میگرفتند و ثروتھای دولتی را میھای کليدی دستگاهھای کابينه و مقامبلندپايه ارتش، پست

ھای اجتماعی و نيروھای مخالف واقع رضا شاه از اين دستگاه عظيم ميليتاريستی و خشن برای در ھم شکستن جنبش

- اما اين نيروی قدر قدرت ارتش رضاخانی در برابر نيروھای قدرت. استفاده کرد١٣١٠و ١٣٠٠ھای دولت در دھه

  .ناتوان ماند و به سرعت از ھم پاشيد، ايران را اشغال کردند ١٣٢٠مندتر خارجی که در 

ھای رضا شاه و دولت وقت ايران، تحوالت اقتصادی و اجتماعی در ايران مانند ھمه جھان و در آن دوره سياست

توانست از اين تحوالت زيرا تحوالتی در جھان روی داده بود که جامعه ايران نيز نمی. ناپذير بودمنطقه اجتناب

، صنايع جديدی در ايران رو به رشد و گسترش ١٣١٠ تا ١٣٠٠ھای رو، از ابتدای دھه سالاز اين. مستثنی باشد

کنی، سازی، پنبه پاکصنايعی چون قند، نوشابه. تری به خود گرفتنھاد و از اواخر اين دھه شتاب بيش

 خشک کنی، سبزه سازی، پيلهکوبی، چرمکشی و برنجسازی، آسياب ماشينی، آرد سازی، روغنبافی، کبريتجوراب

 ٦٨٠خانه فعاليت داشتند که بر روی ھم سازی، ريسندگی و بافندگی، برق و چاپسازی، صابونکنی، چرمپاک

  .گرفتکارخانه ماشينی را در برمی

بخشی از اين صنايع، برای کمک به صادرات و آماده کردن مواد خام صادراتی بود و بخشی برای توليد داخلی 

ھای صنعتی در اين ميان به دليل رشد ناموزون بخش. ايگزينی کاالھای وارداتی فعاليت داشتکاالھای مصرفی و ج

 نشدن صنايع مادر و کليدی و وابستگی به خارج برای واردات ماشين آالت، قطعات و برخی مواد اوليه تأسيسو 

   .روند رشد اقتصاد ايران کندتر شد

ج و توليد محصوالت کشاورزی برای عرضه به بازارھای در عرصه کشاورزی، و مبادالت بازرگانی با خار

دھقانان با ھمان . چنان به روال گذشته باقی ماند رعيتی بين مالکين و دھقانان ھم-خارجی، روابط و مناسبات ارباب 

  .کردندای از دست رنج خود را به مالکين پرداخت میپرداختند و سھم عمدهابزارھای اوليه و سنتی به کشت می

ھا را به ويژه در ھای حاصلخيز آنرضاخان برخی از خوانين و اربابان را از بين برد و زمينر چنين شرايطی، د

ھای گيالن، گرگان و مازندران به نام خود ثبت کرد و تحول چندانی در عرصه کشاورزی کشور به وجود استان

  .نياورد

ين زميندار و فئودال ايران تبديل شد و صاحب حدود ترترين مدت، خود به بزرگبدين ترتيب، رضاخان در کوتاه

ھايشان را غصب نمود اما مالکين او مالکين مخالف خود را به شدت سرکوب کرد و زمين. شش ھزار ده شد

اين ھم روابط محکمی در روابط مالکان . گذاری در بخش صنايع و تجاری شريک کردطرفدار خود را در سرمايه

چنان بازتوليد کرد و مانع رشد د آورد و روابط و مناسبات کھنه ارباب و رعيتی را ھمو صاحبان صنايع به وجو

  .صنايع در کشور شد

در مقطع جنگ جھانی دوم، حکومت رضاخان و حکومت ھيتلر روابط بسيار نزديکی بر قرار کردند، چرا که 

 نازی، در گسترش صنايع المانرو، دولت از اين. ھيتلر، برای استفاده پشت جبھه عليه شوروی، به ايران نياز داشت

آالت راه سازی و غيره کمک زيادی کرد آھن سراسری و ماشينجديد، ارسال اسلحه برای تقويت ارتش و توسعه راه
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در اين ميان رضاخان، به يک عنصر مھم . تا به اھداف اصلی جنگی و ميليتاريستی خود عليه شوروی برسد

جا که در توان داشت بر جامعه ايران ھای فاشيستی را تا آنحتی رضاخان، سياست.  تبديل شدالمانطرفدار فاشيسم 

. نگاران را به نابودی کشاندطلب و روزنامهخواه، برابریاعمال کرد و نسلی از فعالين سياسی کمونيست، آزادی

 زن را ممنوع کرده بود و ، روز جھانیمارچچنين ھشت ھای زنان و ھمھا و رسانهبرای مثال او، در حالی که تشکل

 و زور به شيوه پوليس، با توسل به »کشف حجاب«داد، تحت عنوان ی قرار میپوليسفعالين آن را شديدا تحت تعقيب 

ھا از سرشان کشيدند و موضع ارتجاعی مذھبی را بيش از پيش وحشيانه و غيرانسانی چادر زنان را در خيابان

 بر .ھای فردی و جمعی در جامعه ايران زدطمه زيادی به آزادی زنان و آزادیاين اقدام رضاخان، ل. تحکيم نمودند

  . رضاخان مورد تجاوز قرار گرفتندپوليساسسا اسناد آن ئورذه، ھزاران و دختر و زن توسط 

ھا به زور چادر زنان ايران را از سرشان کشيد و  رضا خان ميرپنج در آن روزگار، در خيابانپوليسدر واقع اگر 

سی و شش سال .  حجاب بر سر زنان کردپوليس مردم ايارن نيز حکومت اسالمی، به زور ٥٧ زا انقالب پس

-ھا زنانی را که حجاب را رعايت نمیھای حکومت اسالمی، در خيابانی و لباس شخصیپوليسنيروھای امنيتی و 

يکتاتوری و خصومت و دشمنی با کند، اساسا ريشه در سياست واحدی دارند و آن ھم دکنند بازداشت و جريمه می

   !ھاستھای آنحقوق فردی و اجتماعی شھروندان و آزادی

از سوی ديگر، در . گيری افزايش داشت، در حد چشمنالمادر اواخر سلطنت رضاخان، حجم بازرگانی ايران و 

نگ جھانی دوم، چنين در طی جھم.  دومين کشور طرف تجاری ايران، پس از شوروی بودالمان، ١٣١٧ھای سال

 درصد از کل تجارت خارجی ٢٣، ١٣٢٣ در تجارت خارجی ايران افزايش يافت و اين کشور، در سال امريکاسھم 

   .ايران را به عنوان دومين کشور طرف تجاری پس از کشور ھندوستان مستعمره انگلستان، به خود اختصاص داد

داری ايران وارد مرحله جديدی از حيات ستان، سرمايه رضاخان ميرپنج با حمايت انگل١٢٩٩در واقع با کودتای 

-داری جھانی و در جھت ضرورت و نيازھای سرمايهحکومت رضاخان با توصيه و حمايت سرمايه. خود گرديد

  .داری در ايران گام برداشتداری ايران، روابط و مناسبات سرمايه

ای را به ھا، اليحهھای سياسی کمونيستا تاکتيک، حکومت رضا شاه، با ھدف مقابله ب١٩٣١ جون١٩٣١در خرداد 

-.کردھا را غيرقانونی اعالم میھای سياسی کمونيستی يا پوششی آنمجلس فرستاد که فعاليت و تبليغات کليه سازمان

)٢ (  

ھای بدين ترتيب، سرکوب.  به تصويب رسيد١٣١٠ خرداد ٢٢شد و در » قانون«اين اليحه به سرعت تبديل به 

بسياری از .  پی در پی و بروز گرايشات راست در حزب کمونيست ايران، اين حزب اضمحالل يافتیپوليس

فعاليت جنبش کارگری کمونيستی در اين . رھبران و کادرھا و اعضای اين حزب، دستگير و زندانی و اعدام شدند

  .ھای مخقيانه محدودتر گرديددوره به دليل فعاليت

در اين قانون .  به موقع اجرا گذاشته شد١٣١٠يک تبصره بود که از اواخر تير ماه  ماده و ٩دارای » قانون«اين 

طبق .  سال زندان و مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود١۵ تا ٣کردند از برای کسانی که با حکومت مخالفت می

محض بازگشت به  که در خارج کشور فعاليت سياسی عليه حکومت رضاخان داشتند به ئیھااين قانون، حتی آن

 .شدندکشور، بالفاصله دستگير و زندانی می

رضا خان، که تمام عمر خود را در ميان نيروھای قزاق و در جنگ و کشتار گذارنده بود، به معنای واقعی جنون 

چنين به قدرت و ثروت، او، ھم. آوردکرد چشمش را درمیھر کسی که به او زير چشمی نگاه می. آدمکشی داشت
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رضا خان، سواد چندانی نداشت، اما در . ھا به ھر جنايتی متوسل شدن دلبستگی داشت که برای رسيدن به آنچناآن

  .ھايش بوددر واقع او، قدرت خود را مديون جنايت. گری و سرکوب و کشتار ھمتا نداشتنظامی

. نی را با تبر به قتل رسانداو، واعظ قزوي. رضا خان، تحمل يک جمله انتقاد، حتی از نزديکان خود را نيز نداشت

نگار سيداشرف گيالنی، روزنامه. را بارھا مورد ضرب و شتم قرار داد» ستاره ايران«ميرزا حسن خان صبا، مدير 

فرخی يزدی، يکی ديگر از . تان خواباندند تا تحت نظر داشته باشندمارچرا به بھانه اين که ديوانه شد، به زور در تي

   .سور رضا خان استقربانيان اختناق و سان

تواند مرا تسليم کند از اين که در زمان سلطنت رضاخان به ھر در زد ديد نمی«: نويسدفرخی يزدی، می

کند ناراحت بود، از اين رو دوباره روم و اين فشارھا کمرم را خم نمیاعليحضرت قدر قدرت راست، راست راه می

ساختم، رضاخان کردم و جنايات رژيم را فاش میيف خود عمل میدر اين جا ھم به وظا... مرا گرفت و زندانی کرد

  »...که ديد، زندان، شکنجه، گرسنگی بر من کارگر نيست تصميم گرفت مرا بکشد و خودش را خالص کند

- ای به اين مضمون در پروندهدستگاه شھربانی رضا شاه، برگه. اش فقط يک برگ بودخبر فوت فرخی، در پرونده

، به مرض ماالريا و نفريت فوت نمود، شماره ٢۵/٧/١٣١٨حمد فرخی، فرزند ابراھيم، در تاريخ م«: اش گذاشت

  ».باشد می۶٨٧زندانی 

ای از زندانيان قصر که ، عده٢٠ولی پس از شھريور . کس از فرخی خبر نداشت، ھيج١٣٢٠تا قبل از شھريور 

   .زندان دادند را به بيرون از ئیآزاد شده بودند درباره قتل فرخی خيرھا

ھا به دادگستری ارجاع گرديد، معلوم شد  که رضا شاه از ايران رفت و پرونده جنايت١٣٢٠اما پس از شھريور 

  )٣(.ای به وسيله آمپول ھوا، فرخی را به قتل رساندپرشک احمدی با کمک عده

اما ھمين . ايران بودندشرکت نفت انگليس و ايران و دولت انگليس، حامی اصلی رضاخان، قدرت مافوق دولت 

  .روابط نزديک رضاخان با ھيتلر، يکی از عوامل اصلی و مھم در برکناری او از حکومت بود

در بندر پھلوی و تھران آقای محمد آخوندزاده را که . حبس و تبعيد و کشتار از طرف ھيات حاکمه شروع شد... 

   .يد کردندموجد و رھبر اتحاديه کارگران بندر پھلوی بود توقيف و تبع

در تھران عده کثيری از کارگران و رھبران آنان را توقيف کرده و حتی آقای حجازی را که يکی از رھبران اتحاديه 

   .ھای تھران بود زير شکنجه کشتندخانهکارگران چاپ

ن محاکمه و ھای آذربايجان مخصوصا قلعه اردبيل را پر از کارگران و زارعين مبارز کرده بودند که بدوکليه زندان

گناه در نتيجه ای بیھا بوده، عدهتعجب است که مامورين دولت مانع رساندن غذا به آن. رعايت قانون توقيف بودند

  )۴(.شدندگرسنگی در زندان فوت کرده، شبانه از طرف شھربانی و زندانبانان قلعه اردبيل دفن می

-١٣٢٠بعضی تا شھريور . نيست ايران، دستگير شدندفقط حدود دو ھزار ايرانی مظنون به ھواداری از حزب کمو

ھای سرشناس ايرانی، بعضی به شوروی فرار کردند ور در آن جا چند تن از کمونيست. در زندان ماندند) ١٩۴١(

 .ھای استالينی کشته شدنددر جريان تصفيه

نشريات چپ مخفيانه چاپ گری رضاخان و حکومت او، بسياری از اما با وجود اين قوانين ضدکمونيستی و وحشی

- ھای کمونيستی نيز به فعاليت زيرزمينی خود در بين کارگران و دھقانان محروم ادامه میشدند و گروهو توزيع می

  .دادند

اين گروه گه به گروه پنجاه و سه نفر معروف است، در . گروه ارانی، با اتکا به اين قانون دستگير و زندانی شدند

 تأکيدارانی، در سراسر دفاعيه خويش، سرشت علمی نظريات مارکسيستی را مورد . دند، دستگير ش١٣١۶سال 
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تواند به سرکوب کردن عقايدی دست بزند که شالوده ارانی، از دادگاه پرسيد که چگونه يک دولت می. قرار داد

ب عقايد کامال ھا به کھنگی تاريخ جامعه بشری است و کليه جھات زندگی فردی و اجتماعی را بر حسعلمی آن

 نکرده ئیفرسانگرد؟ ھيچ مکتب اجتماعی يا مذھبی به اندازه سوسياليسم درباره اين عقايد قلمعلمی و منطقی می

  .تواند اين مکتب را ممنوع سازداست؛ بديھی است که يک قانون، بدون بررسی دقيق ادبيات سوسياليستی، نمی

ھا به حداکثر مجازات ده سال زندان و ديگران به سه تا ده نفر از آن. محاکمه با محکوميت پنجاه و سه نفر پايان يافت

  .، به داليل مشکوکی در زندان درگذشت١٩۴٠ بروری ف۴ارانی نيز در . ھفت سال زندان محکوم شدند

ھا حزب توده ، از زندان آزاد شدند، برخی از آن١٩۴١مبر سپت١٣٢٠ھنگامی که اعضای اين گروه در ماه شھريور 

اين حزب، نه ادامه دھنده راه حزب کمونيست ايران و نه ادامه دھنده راه ارانی بود، بلکه يک .  به وجود آوردندرا

اما اين حزب، ھر گز خود را يک جريان . جريان ليبرالی بود که برخی از اعضای آن باورھای کمونيستی داشتند

نويسان به غلط حزب ھای تاريخرو، در برخی نوشتهيناز ا. کمونيستی نناميد و به معنای واقعی کمونيست نيز نبود

  .توده ايران، به عنوان حزب کمونيست ايران، معرفی شده است

ھا و مالکان، به در چنين شرايطی، رضاخان برای تثبيت موقعيت خود، نخست با روحانيون در قم و سپس با فئودال

چنين قيام شيخ خزعل در خوزستان او، ھم. ين را تشديد کردھا و منتقدين و مخالفتوافق رسيد و قلع و قمع کمونيست

، در نواحی غربی درياچه ١٩٢۴و قيام مجدد مردم کرد به رھبری اسمعيل سميتقو را که در اواخر سال 

  .، سر بلند کرده بود، سرکوب کرد)رضائيه(اروميه

، به تصويب رساند که استثمار ١٩٣٩ل رضا شاه، قانونی را نيز درباره تنظيم مناسبات ميان مالک و زارع در سا

 و انتخاب کدخدای ده، تعيينحق . در قانون ويژه، کدخدايان ھمه کاره در دھات بودند. وحشيانه دھقانان را تثبيت کرد

گذراندند و از آنان نيمی از سال را در گرسنگی می. دھقانان در فقر و بدبختی فرو رفتند. به وسيله مالک تحکيم يافت

وضع دھقان جنوب و جنوب غربی کشور، در سواحل خليج . زی و حداقل خدمات پزشکی نيز محروم بودندسوادآمو

ھای اجتماعی، در حالی که رضا شاه، مبالغ کالنی را برای سرکوب جنبش. بار بودفارس، بلوچستان بسيار فالکت

  .ھای مسلح اختصاص داده بودھا و گروهاز جمله جنبش دھقانی به فئودال

 ھيتلری را به نخست المانطه رضا شاه، با ھيتلر، به حدی فراتر رفت که وی، علی منصور، از طرفداران راب

 پوليس نيز در اترش و المان در ايران افزوده شد و عناصر طرفدار المانوزيری ايران انتصاب کرد و بر نفوذ 

  .گيری افزايش يافتندايران به نحو چشم

 جون١٣٢٠ تير ماه ١ نازی در المانزيرا .  جنگ دوم جھانی، به ضرر ايران تمام شدنھايتا تحوالت جھانی و پايان

طرفی ، اعالم داشت اما اين بیجون تير۵طرفی خود را در ايران، بار ديگر بی. ، به شوروی حمله کرد١٩۴١

ی دولت رضا شاه، ھای کليدی متحصص در عرصهالمانصدھا .  نازی بودالمانزيرا ايران، متحد . واقعی نبود

ھا را از ايران، اخراج یالمان، متفقين رسما از ايران خواستند که جوالی تير٢٨از اين رو، در . حضور فعالی داشتند

ی در المانھای کند، اما رضا شاه، ده روز بعد از درخواست متفقين، طی يادداشتی ضمن اعالم نياز به تکنسين

متفقين طی . ھای مقيم ايران باشدیالمانکرد و در عوض وعده داد مراقب ھا را رد صنايع خويش، درخواست آن

زمان آدولف ھا شدند و ھمالمان، دوباره خواھان اخراج ١٩۴١ت گسا١٣٢٠ مرداد ١۵دومين يادداشت خود، در 

ز آن سال، ئي تا پاالمانای از رضا شاه خواست در برابر فشار متفقين مقاومت کند و وعده داد که ھيتلر، طی نامه

  .تمامی جنوب شوروی را به تصرف خود درآورد
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ی را از ايران المان، به دولت دستور داد تا عناصر غيرضروری اگست-]اسد [ مرداد٣١سرانجام رضا شاه، در 

. ، به ايران حمله کردند١٩۴١ت گسا١٣٢٠ شھريور ٣زيرا متفقين در . اخراج کند، اما اين اقدام بسيار دير شده بود

کشی را پيشه خود کرده گری و آدمھای اجتماعی ايران، وحشیرضا شاه و ارتش او که در سرکوب و کشتار جنبش

به فاصله يکی دو روز . ترين مقاومتی در مقابل ارتش متفقين از خود نشان ندادند و سريعا شکست خوردندبودند، کم

» پھلوان پنبه«، ارتش ايران مانند يک سپتمبرم يک شھريور١٠جنگ، رضاه شاه و ارتش تسليم شدند و در روز 

ھای متفقين به سوی تھران پيشروی کردند و از ايران ، ارتشسپتمبر شھريور١۶روز . توخالی از ھم پاشيده شد

ای پرداخت که رضا روز بعد مجلس به بررسی اليحه. ھا را از ايران اخراج کندیالمانتر خواستند که ھر چه سريع

   .کرداز فرماندھی کل قوا عزل میشاه را 

، ١٩۴١مبر سپت- ١٣٢٠ شھريور ٢٣روز . متفقين تصميم گرفتند رضا شاه را سريعا از سلطنت برکنار کنند

سی، در برنامه فارسی خود به رضا شاه حمله کرد و او را جبار و دزد خواند و اعالم کرد که مشروعيت او از بیبی

. مبر، رضا شاه از سلطنت برکنار شد سپت١٧و ] سنبله[ شھريور٢۶ و ٢۵روزھای . بين رفته و جبران شدنی نيست

  .وارد تھران شدند و رضا شاه را از تھران عازم تبعيدگاه کردند  سپتمبر شھريور٢۶قوای شوروی و انگليس در 

ا از از اين طريق، از جنوب  نازی قرار داده بود تالمانايران را در اختيار   بدين ترتيب، به دليل اين که رضا شاه،

به عبارت ديگر، رضا . ھای جدی اقتصادی و اجتماعی ببيندبه شوروی حمله کنند، سبب شد که جامعه ايران، آسيب

   . نازی، وارد جنگ شده بودالمانشاه، محرمانه عليه متفقين و به سود دولت 

، سفارت اياالت ١٣٢٠ ]سنبله[ران در شھريورتنھا چند روز پيش از تجاوز نيروھای انگليسی و شوروی به اي... «

مزد کارگر عادی روزی چھار تا ده دست. کندمزدھا مسلما برای حداقل گذران زندگی کفايت نمیدست«: متحد گفت

بدون توجه به ارزش مبادله ارزی لایر، شايد بتوان گفت که با مزد کارگر . لایر، و شايد ميانگين آن ھشت لایر است

توان گفت کارگر بايد روزی سه تا ھشت لایر برای غذای خود ن قرص نان سفيدی خريد با اين که میتواعادی می

تر کند، و قوت اليموت بيشمزد حتی برای غذای يک خانوار کفايت نمیبينيم که اين دستبنابراين، می. بپردازد

گاه سبزی و انگور، و بندرت برنج و ، پنير و پياز، گه )نه نان سفيد(کارگران عبارت است از چای، نان محلی

توان پوشاک کافی خريد يا تجمالتی مانند آموزش و پرورش کودکان را حتی با چنين درآمدی نمی. گوشت نامرغوب

تر شود و کنند تا درآمد خانواده بيشگاھی در خانواده کارگر يک يا چند ھمسر و کودکان او کار می. در خواب ديد

  )۵(».اال رودشان اندک بسطح زندگی

دومين . سرانجام متفقين پس از برکناری و تبعيد رضا شاه، پسر او محمدرضا را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند

زندانيان . ھای ايران، از سر گرفته شددوره عمده فعاليت کارگری، با دخالت و تالش ھمه جانبه و مستقيم کمونيست

تقريبا دوباره نسيم فضای نسبتا باز سياسی مانند دوران انقالب . تشار يافتندھای مجددا انرسانه. سياسی آزاد شدند

اما اين دوره نيز گذرا بود و طولی نکشيد که پسر . مشروطيت و قبل از کودتای رضا خان، آغاز به وزيدن کرد

ی، اجتماعی و ھای سياسھا، شمشير خود را از رو بست و سرکوب جنبشبند، با حمايت امپرياليسترضاخان قداره

ترين دوره در تاريخ مبارزه جنبش ، مھم١٩۵٣ھای در واقع بين سال. فرھنگی را در اولويت دولت خود قرار داد

  .ھای کارگری ايران بود تشکلئیکارگری و برپا

پدر «: ھای خود، به خصوص در شعر معروفش، درباره رضا شاه، سروده بودميرزاده عشقی، به درستی در غزل

ھمين سروده سبب شد که رضا شاه، دستور کشتن او را در زندان صادر کند، عمق . »پدر استاگر اين بیملت 

  .گذارداو را به نمايش می  خشونت و ديکتاتوری
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اما پس از آن، به دليل نوسازی پس از جنگ جھانی اول، . ، بسيار اندک بود١٣٠٠حجم استخراج نفت ايران تا سال 

، مصرف نفت نيز رو به افزايش گذاشت که استخراج و صدور ئیصنعتی کشورھای اروپاو دگرگونی در ساختار 

، استخراج نفت افزايش پيدا کرد، اما افزايش اصلی استخراج نفت ١٣١٢پس از قرارداد . نفت ايران نيز باال رفت

  .زمان بودھای اروپا ھمزمان با آغاز بازسازی ويرانهايران، پس از جنگ دوم جھانی و ھم

، با سپرده ١٣٢٢، سومين طرف تجاری ايران شد و در سال امريکاھای پس از جنگ جھانی دوم، حاکميت در سال

 در امور امريکا، دخالت مستقيم دولت ئیامريکامستشار » ميلسپو«شدن امور مالی و اقتصادی کشور به دست 

   .ای به خود گرفتداخلی ايران، ابعاد گسترده و تازه

داری، ايران قادر  اقتصادی در کشورھای غرب و جھانی شدن اقتصاد سرمايهئی توسعه و شکوفادر دوارن رشد و

به رقابت نبوده و از ابتدای سلسله قاجار اقتصاد ايران، به تدريح در جا زده و اساسا به نفع تطبيق با اقتصادی جھانی 

   . برداشته استداری گامھای پيشرفته سرمايهداری و بازار مصرفی برای دولتسرمايه

در . ھای قرن نوزدھم پديد آمداساسا نظريه مبارزه طبقاتی و و مطالبات ھدفمند کارگری در ايران، در اواخر دھه

دھی داران را سازمانايران، اولين بار احزاب سياسی چپ و کمونيست مبارزه طبقاتی کارگران بر عليه سرمايه

 آن، تعدادی از روشنفکران و فعالين سياسی چپ و کمونيست، نخستين در. کردند و اھداف آن را نيز روشن نمودند

ھای روسيه در تماس ، به وجود آوردند که يا با رھبران بلشويک١٩٠٣بار حزب سوسيال دمکراتيک را در سال 

  .ھا از موضع انترناسيوناليستی و ھمبستگی طبقاتی ارتباط بر قرار کردندبودند و يا بعدھا با آن

-مراسم شامل سخن. م، دو ھزار کارگر روز اول ماه مه را در دباغی خارج از شھر جشن گرفتندش١٣٠٨در سال 

، ئیآشھربانی به محض اطالع از آن گردھم. کرد بود که به تجاوز خودسرانه دولت به قوانين حمله میئیھارانی

تر بيش. و پنجاه نفر ديگر مخفی شدنداين بار پنجاه نفر دستگير . ھای کارگری را دستگير کردرھبران اتحادی

هللا کسانی که زندانی شدند، از جمله نوائی و پروانه و کی مرام، تا زمان اعطای عفو عمومی به مناسبت ديدرار امان

  )۶(.خان، پادشاه افغانستان، بدون محاکمه در زندان به سر بردند

 ١٩٠۵، در اوج انقالب مشروطه و انقالب ١٩٠۶ ھای کارگری نيز در سال تشکلئیھای اوليه برای برپاتالش

بازگشت طرفداران سلطنت مطلقه به قدرت در سال . روسيه با ايجاد تشکل کارگران چاپچی در تھران آغاز شد

، نخست اين تشکل به حالت تعليق درآمد و سپس فعاليت ١٩١٠خواھان در ھا توسط مشروطه و شکست آن١٩٠٨

بنابراين، نخستين دھه قرن بيستم با . ھای کارگری ديگر نيز منجر شديل اتحاديهخود را از سر گرفت و به تشک

با اعتصاب . مصادف بود» اتحاد کارگران«ھا به نام ھا و انتشار روزنامه آندھی اتحاديه کارگری چاپچیسازمان

، با پيروزی اين توان گفت که نخستين نماد جنبش کارگری سوسياليستی ايرانآميز کارگران چاپ، میموفقيت

  .اعتصاب در تاريخ مبارزه طبقه کارگر ايران، ثبت شده است

، ...کاری، و در پی پيروزی کارگران چاپچی، بھبود شرايط کار، از جمله ھشت ساعت کار در روز، حق اضافه

 ١٩٢٢ تا ١٩١٠ھای پست، کفاشان و خياطان از ھای کارگری از جمله اتحاديه نانوايان و اتحادیساير اتحاديه

حزب کمونيست «و سپس به نام » عدالت«، نخستين حزب کمونيست ايران، ابتدا به نام ١٩٢٠در دھه . تشکيل گرديد

اين حزب کمک شايانی . ھا در ميان کارگران و دھقانان فقير بود، شروع به فعاليت کرد که عمده فعاليت آن»ايران

ھای کارگری  تشکلئیدھی و برپاداری، سازمانسيستم سرمايهتر شدن مبارزه طبقاتی کارگران بر عليه به شفاف

  . طبقاتی نيز از خود بر جای گذاشتئیکرد و تجارب گران بھا
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ھای کارگری در ايران و جھان بسيار موثر  روسيه نيز در تشکيل احزاب کمونيستی و تشکل١٩١٧ اکتوبرانقالب 

کردند و با کمونيستی خود را انترناسيوناليست تعريف میاساسا رھبران شناخته شده آن دوره جنبش کارگری . بود

  .ھا نيز از نزديک آشنا بودند و ارتباط سياسی داشتندرھبران بلشويک

، در راس ھياتی از ١٩٢٨ جوالی١٣٠٧زاده، از رھبران حزب کمونيست ايران، در تير ماه برای مثال، سلطان

رده بود، نسبت به نظريه کمينترن درباره نقش طبقه جانب اين حزب، در ششمين کنگره کمينترن شرکت ک

زاده، عقيده داشت که اصوال بورژوازی مايل يه اتحاد با پرولتاريا و سلطان. بورژوازی در انقالب دھقانی بدبين بود

 تواند بهخرده بورژوازی نيز نمی. ھای خارجی متحد شودکند تا با مالکان و امپرياليستدھقانان نيست و سعی می

به اين ترتيب، پرولتاريا و دھقانان از طريق سازمان يافتن در . عنوان يک رکن انقالب دھقانی کار موثری انجام دھد

اما کمينترن، به پيشنھادات . مانند که قابليت فعاليت انقالبی دارند باقی میئیحزب کمونيست ايران به صورت نيرو

  .ھای ايرانی اھميت چندانی ندادکمونيست

ھا و طرفداران جنبش کارگری ايران، در ميان کارگران مھاجر و ايرانيان ساکن آذربايجان روسيه  کمونيستفعاليت

ھای کارگری در داخل ايران ای در رشد و گسترش فعاليتکنندهتعيينو تشکيل اولين حزب کمونيست ايران، نقش 

رنجبران ايرانی «زلی برگزار شد، حقوق  در شھر ان١٩٢٠نخستين کنگره حزب کمونيست ايران که در سال . داشت

ھای محلی  قرار داد و از تشکيالتتأکيدھای خويش مورد را برای سازمان دادن و متشکل کردن کارگران در تشکل

گيری سياسی حزب کمونيست ايران، اين جھت. ھای خود را متمرکز کنندحزب خواست که در اين راستا فعاليت

  .ای تھران به وجود آيد که در آن، از ھر اتحاديه سه نماينده حضور داشتندھسبب شد که شورای اتحاديه

ھای کارگری ھای اعتراضی جنبش کارگری، که در دوره فعاليت شورای مرکزی اتحاديهترين حرکتيکی از مھم

ه، السلطناعتراض معلمان ھنگامی آغاز شد که در دوران صدارت قوام. ايران روی داد، اعتصاب معلمان بود

 ماه حقوق خود را دريافت نکرده بودند، با انتشار يک بيانيه اعتراضی، در دی ۶معلمان مدارس دولتی که به مدت 

  .  دست به اعتصاب زدند١٣٠٠ماه 

افزايش ساعات کار . ، وضع زندگی کارگران ايران، باز ھم بدتر شد٣١ھایالمللی سالبر اثر بحران اقتصادی بين

کاری و فقر، وجود سيستم جريمه کار و غيره، ھمگی مزدھا، افزايش بیرايط کار، کاھش دستروزانه، بدتر شدن ش

  .بار بودن زندگی کارگران را به دنبال داشتفالکت

گنندگان خواستار افزايش اعتصاب. ، کارگران کمپانی نفت انگليس و ايران، دست به اعتصاب زدند١٩٢٩در ماه مه 

 شود، تأمينشان دھند بايد زندگیر، کارگرانی که استعداد کار کردن را از دست میمردھا، کم شدن ساعات کادست

ھا به رسميت شناخته شود، روز اول ماه مه، به عنوان روز کارگر به رسمت شناخته شود و اتحاديه کارگری آن

اعتصاب را شديدا نيروھای مشترک انگليسی و قوای نظامی ايران، اين ... کارگران بازداشت شده آزاد گردند و

  .سرکوب کردند

ھای مخفی ، موج اعتصابات کارگری که به رھبری حزب کمونيست ايران و اتحاديه١٩٣٢ الی ١٩٢٩ھای در سال

، کارگران کارخانه کبريت سازی تبريز و کارگران ١٩٣٠در سال . جريان داشت به ھمه نواحی ايران سرايت کرد

آھن، دست به اعتصاب زدند و موفق به ، در مازندران کارگران راه١٩٣٢در سال . مازندران، اعتصاب کردند

داران را به جدی اين اعتصابات دولت رضا شاه و سرمايه. مزد و دريافت حقوق دوران اعتصاب شدندافزايش دست

 قوانين. به وحشت انداخت تا اين که صدھا نفر از فعالين جنبش کارگری کمونيستی را دستگير و زندانی کردند

 .گرديم مجددا برمیمسألهن به اين ئيدر پا. ضدکمونيستی را به تصويب رساندند
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حزب مجبور بود .  گذاشتئی به سزاتأثيرھای حزب کمونيست ايران، از سوی ديگر گسترش اختناق نيز بر فعاليت

با اين وجود نفوذ اما . ی شديدی را متحمل شده بودپوليسزيرا ضربات . ھای خود را عمدتا مخفی پيش ببردفعاليت

، معلوم شد که رھبران يک اعتصاب کارگری ١٣٠٨برای مثال، در سال . خود در ميان کارگران را حفظ کرده بود

حزب پس  .در شرکت نفت خوزستان از اعضای اين حزب ھستند و سابقه ايجاد اعتصاب در بين کارگران را دارند

، ١٩٣١در سال . کردھای فرھنگی و ورزشی استفاده می پوشش مانند باشگاهھایی، از سازمانپوليساز اين ضربه 

  .از جمله کشف يک سازمان مھم در رشت. ھا نيز کشف گرديدتعدادی از اين سازمان

 نفر از کارگران ھندی پااليشگاه آبادان دست به اعتصاب زده و ٢٠٠٠، حدود ١٩٢٠مبر دس١٣٠٠ آذر ١٧  در

روز بعد نيز کارگران ايرانی و عرب پااليشگاه نيز به حمايت از آنان دست به . زد شدندمخواستار افزايش دست

ھا موافقت شد ولی مسايل ديگری چون با اين که با اين خواسته. ھای مشابھی را مطرح کردنداعتصاب زد و خواسته

. ھا اقدامی نشد رسيدگی به آنجواب ماند و برایچنان بیمسکن و حق بازنشستگی و نيازھای بھداشتی کارگران، ھم

 درصد ١٠٠ نيز بار ديگر کارگران ھندی دست از کار کشيدند و خواستار ١٩٢٢مه ١٣٠١چندی بعد در ارديبھشت 

نيروھای نظامی انگليسی دست به کار شدند و بسياری از . اين بار توافقی حاصل نشد  .مزد شدنداضافه دست

 کارگر ھندی نيز از کار اخراج و به صورت ٢٠٠٠حدود .  دستگير کردنددھندگان اعتصاب رارھبران و سازمان

  .جمعی به ھندوستان بازگردانده شدنددسته

ھای تاريخ معاصر ايران، به ويژه مسايل مربوط به تشکيالت کارگری در نام يوسف افتخاری در فراز و نشيب

ای اطالعات جسته و  و آگاھی از پارهئیشناولی اين آ.  استئی شمسی، نام آشنا١٣٢٧ تا ١٣٠٧ھای فاصله سال

 بود، دوازده سال را ١٣٠٨آن که وی از رھبران اعتصاب کارگران صنعت نفت در سال «: کندگريخته تجاور نمی

- ھای چپ و کمونيست آن دوره داشت و در سال با ساير زندانیئیھای رضا شاه گذرانده، اختالف نظرھادر زندان

  )٧(».ھای صنفی و سياسی بوده است نيز درگير فعاليت١٣٢٠ھای بعد از شھريور 

ست ھر فعال سياسی جنبش کارگری کمونيستی، خاطرات يوسف افتخاری را بخواند تا از تجارب ترديد ضرویبی

يوسف . شمار رضا شاه بوده استوی شخصا از نزديک شاھد بسياری از جنايات بی. بھای او برخوردار گرددگران

جان به شوروی رفت با رھبران حزب کمونيست ايران، رابطه نزديکی برقرار کرد؛ در دانشگاه کمونيستی از آذرباي

ھنگامی که به ايران برگشت با ھدف . کرد، در مسکو، تحصيل نمود و با استالين ديدار )کوتو(کارگران شرق

فکران خود تشکيالت  و با ھم، به خوزستان رفت١٣٠٧سازی در ميان کارگران نفت خوزستان در سال تشکيالت

وی با جمعی ديگر اعتصاب . بار در صنعت نفت، اعتصاب عظيمی راه انداختندکارگری ساخت و برای اولين

  . کارگران صنايع نفت را رھبری کرد١٣٠٨

گذاری تأثيرترين مبارزات است که زنان نقش ، يکی از مھم١٣٠٨اعتصاب کارگران شرکت نفت در آبادان در سال 

اين اعتصاب قرار بود که در اول ماه مه برگزار شود، اما به دليل دستگيری چند نفر از . گيری در آن داشتندمچش

  .جمله يوسف افتخاری زودتر آغاز شد

ھای يوسف افتخاری آمده است، ھنگامی که وی و ديگر رفقايش ھای بعدی خاطرات و نوشتهگونه که در بخشھمان

دھی کارگران خوزستان زدند، پريشانی وضع زندگی کارگران کماکان بر جای و ماندست به کار تشکيالت و ساز

، اعتراض به شرايط ناھنجار کار و زندگی در ١٣٠٨در اين که انگيزه اصلی اعتصاب ... شايد بدتر ھم شده بود

ود را به ماجرا نيز خ» عنصر سياسی«در اين ميان . حول و حوش صنعت نفت خوزستان بوده است، ترديدی نيست

  )٨(...دھدصورت نقش تعدادی از اعضاء تشکيالت کارگری کمينترن و تقارن اعتصاب با روز اول ماه مه نشان می
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ايم و به من خبر آوردند که صبح دانستند که دستور اعتصاب دادهھا نمیدستور اعتصاب داده شده بود و البته آن«

... د بيرون و رفتيم بيرونئيگفتند بيا. ن نشده بود آمدند سراع منصبح زود ھوا روش. برندای را به اھواز میعده

- ما نزديک می. اندفھميدم که کارگران اعتصاب کرده. آيدوقتی از منزل به شھربانی رسيديم ديدم صدای زيادی می

دند و ما آمديم و کارگران ھم رسي. شدند که شھربانی را محاصره بکنندھا ھم نزديک میشديم به شھربانی آن

ھر چه قوای نظامی در خوزستان، و . مدتی طول نکشيد که کشتی جنگی انگليسی آمد. شھربانی را محاصره کردند

در آن . اول آبان را محاصره و بعد به کارگران حمله کردند.  مسلح بود به آبادان آورده بودندپوليسچنين ھر چه ھم

ھا مختاری آمد و به اين. ھای ما گوش کنيدد کرده و به حرفمرحله تقاضای کارگران اين بود که رفقای ما را آزا

ھا اعتصاب اند اينھا گناه نکردهاين. کنيمھا را مرخص میھايتان برگرديد و فردا ما اينقول داد که شما، به خانه

  .کنيم، مقصر که نيستندگويند ديگر کار نمیکرده و می

در حدود . ھا شروع شددستگير. ھايشان بيرون بيايندھا از خانهد آنصبح نگذاشتن. ھايشانکارگران برگشتند خانه

ھای کارگر نيز ھمگی در زن. از بيرون ھم ديگرتن به اعتصابيون ملحق شدند. سيصد نفر زن و مرد را گرفتند

  )٩(...اعتصاب شرکت کردند

گونه  را اين١٣٠٨ تا ١٣٠۶ھای   خاطراتش شرايط زندگی کارگران شرکت نفت را در سال١١٨ی  وی در صفحه

 :نويسد تصوير می

 درخت خرما زندگی  ای به علت نداشتن مسکن زير سايه اين کارگران از حداقل زندگی محروم بوده و عده... «

 از بوريا ساخته و در زمستان و تابستان با چند خانوار ديگر در آن زندگی ئیھا بعضی از آنان اتاق. کردند می

 .کردند می

به علت نداشتن آب و مستراح به قدری کثيف و متعفن بود که اغلب امراض در آنجا شيوع ) احمدآباد(گران کار محله

 خانه يک اتاقی و دو اتاقی را در اختيار برخی کارگران متخصص و ١۵٠شرکت نفت تنھا حدود . کرد پيدا می

 آبادان  ای از کارگران تا تصفيه خانه نت عده محل سکو فاصله... باسابقه گذاشته بود که نسبتا تميز و قابل سکونت بود

 ساعت ١١ ساعت بود ولی از روی حساب دقيق ٨ظاھرا ساعت کار شرکت نفت روزی ... بيش از دو کيلومتر بود

 ساعت کار کردن بسيار ١١شد و در گرمای شديد خوزستان روز  وقت کارگران در کارخانه و بين راه تلف می

کارگران نفت جنوب نه فقط غذا و پوشاک و مسکن کافی نداشتند، ... انی خارج بودمشکل و حتی از قدرت ھر حيو

توانستند کارگران را از کارخانه اخراج  کردند می ھر آن مسترھا اراده می. حتی از داشتن امنيت نيز محروم بودند

دفعات اتفاق افتاده بود که ھا بود به  آزار و اذيت کارگران و کتک زدن کارگر جزو کارھای عادی انگليسی... کنند 

 . مورد تعقيب ھم واقع نشده بودندمتأسفانهھا کارگری را به ضرب مشت و لگد کشته و  انگليسی

ھای نفت را با آن مايع سياه که  زنان کارگران پيت. باری داشت زنان کارگر از تفاله نفت منظره اسف استفاده... 

ھای صغير و لخت و   گذاشته و برای پختن نان و سير کردن بچه نفت بود پر کرده و روی سر معروف به تفاله

پوشاک آنان عبارت از يک پيراھن بلند و پاره پاره بود که . شدند  روانه میئیھای بوريا گرسنه خود به طرف اتاق

ه ھا ريخت مايع سياھی که روی سر گذاشته بودند در اثر حرکت به صورت آن. کرد قسمت کمی از بدن را مستور می

ديده و صاحبان اصلی ھای شيک پوش خود جلوی زنان ستم ھا با زن انگليسی. کرد تمام اعضای بدنشان را آلوده می

ھا از زنان و کارگران   که انگليسیئیھا عکس. گرفتند ثروت نفت را گرفته و از مناظر رقت بار آنان عکس می

با . ... کرد  میمتأثرای را  ود و متحرک ھر بينندهآلھای نفت عکس اسکلت. انگيزی داشتداشتند منظره رقت برمی

تانی مارچشرکت نفت بي. ... شد  میتأمينآوردند سوخت نانشان مجانی  اين مايع سياه که به طريق باال به دست می
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تان مارچرسيدند در اين بي اما کارگران تا دم مرگ نمی. بخش بودداشت که وضع آن از حيث دوا و طبيب رضايت

تان شرکت حتا برای نمونه و ظاھرسازی ھم که باشد کارگری رامعالجه مارچگفتند بي کارگران می. شدند یبستری نم

در اغلب نقاط خوزستان در فصل تابستان زندگی بدون يخ و آب خنک مشکل و گاھی طاقت . نکرده و شفا نداده است

حتی آب . داد اختيار کارگران قرار نمیشرکت نفت با اين که در اين تاريخ کارخانه يخ داشت يخی در. فرسا است

 .آشاميدنی شھر ھم تصفيه شده نبود

شدند بدون  کارگرانی که در حين کار معلول می. مند نبودنداين کارگران با اين شرايط دشواراز مرخصی ھم بھره

 . بودندئیشدند و مجبور به گدا دريافت ديناری از کار برکنار می

ابی يای دارد به سازماناشارات آموزندهدھد،  گيری اين اتحاديه میلی از نحوه شکلافتخاری پس از آن که شرح کام

 کتاب خود در مورد نقش زنان در اين ۴٠ در صفحه وی. كار اعتصابیيھا در آن پو شجاعت زنان كارگر و نقش آن

 :نويسد تشکل چنين می

بنابراين تشکيل اتحاديه زنان برای ما . کردند ھای ديگر شرکت نفت، زنان کار نمی ھا و کارخانه در تصفيه خانه

به افراد اتحاديه دستور داديم که منسوبين و . برای آن که از قدرت عظيم زنان در تشکيالت استفاده شود. ميسر نبود

 گفتارشان را به تأثيرمحارم خود را با افکار وعقايد و روش اتحاديه و مبارزه طبقاتی آشنا نموده نتيجه عمل و 

به اين ترتيب به مرور به خانواده کارگر ھم نفوذ کرديم و اولين . ديه ايالتی کارگران خوزستان گزارش نماينداتحا

 که ما عضو داشتيم،  بنابراين ما در يک خانواده. آمد باھمسر و دختر او بود اتحادی که از طريق اين فرد به وجود می

ھای مرتبی  ھای مرتبی داشتند ولی زنان حوزه نتھا مردان حوزهم. شدند اش ھم تقريبا عضو اتحاديه محسوب میعائله

شد به زنان  مگر اين که الزم می. کرديم ھای خانوادگی اکتفا می به ھمين حوزه. ھا گير بيفتند ترسيديم آن می. نداشتند

 دست آمد که در از اين آزمايش نتايج خوبی به. کارگران در اين زمينه با اتحاديه ھمکاری نمودند. ماموريت بدھيم

 .الدين مختاری شد و مخصوصا رکنپوليسموقع اعتصاب موجب حيرت اداره 

ھا که مختاری کاری نداشت مرا  وقتی که در شھربانی زندانی بودم بعضی شب: نويسد وی در اين مورد چنين می

 لنگان کاری پيدا نکرده ای و لنگان کنم که تو بلند شده يک شب گفت تعجب نمی. کرد کرد و با من صحبت می صدا می

ولی در ايران که ھنوز حجاب است شما چه طور توانستيد اين . کنی آمده آبادان با ماھی ھشت تومان کار می

 .ای و نگفتند نامحرم است ھا رفته کنم که تو چطوری ميان آن من از اين تعجب می. تشکيالت را به وجود بياوريد

ھای  ھا در جلسات حوزه ران خانه به اتحاديه کارگران گرويده و اکثر آنآوعائله کارگران در اثر تبليغات نان

جا اگر طور که گفتم يک کالس محرمانه سياسی داشتيم که ھمانضمنا ھمان. خانوادگی کارگران شرکت کردند

. دادم ھا می  به آنئیداديم و من خودم يک اطالعات سياسی و سنديکا کسانی سواد فارسی کم داشتند فارسی درس می

 .و يکی از اين کادرھا زھرا بود. ای را به سطح کادر و نيمه کادری رسانده بوديم بنابراين يک عده

ھای مبارز لرستان بود وموقع اعتصاب اولين کسی که جلوی شرکت نفت برای کارگران نطق کرد و  زھرا از زن

او گفته بود در . م موثر واقع شده بودگويا چيزی که گفته بود زياد ھ. گفت دستور اعتصاب صادر شده، او بود

 .تواند مبارزه نکند کند، مرد نمی صورتی که زن مبارزه می

زھرا در .  نقش بزرگی را بازی کردپوليس برخورد در تحريک و ترغيب کارگران و زد و خورد با  اين شيوه«

 رسيس کل شھربانی خوزستان ه کمپانی نفت و حرکات غير ملی مامورين دولت،المانضمن نطق بر عليه عمليات ظ

ھا و صاحب منصبان شھربانی با صدای رسا ثابت کرد که اوليای  را تقبيح کرده و در حضور جمعی از پاسبان

رکن الدين مختاری در مقابل حرف حسابی و . کنند شھربانی آلت دست کمپانی نفت شده و به ملت ايران خيانت می
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. يزم شده باشد، اصال يارای حرف زدن نداشته و سکوت اختيار کرده بودمنطق محکم بانو زھرا مثل اين که ھيپنوت

 ».کرد  شديد و گرفتن حق خود ترغيب می ای از زنان ھر آن کارگران را به مبارزه بانو زھرا با عده

زيرا عمل مردھا با منطق توام بوده ومواظب بودند از . تر از مردان بودحرارت وعصبانيت و احساسات زنان بيش«

زنان برعکس کامال تابع احساسات شده .  تشکيالت لطمه وارد نياورند  به روش عاقالنه دستور تشکيالت خارج نشده

تر مايل ھا به اصول آنارشی بيش زن. کردند و دائما کارکران را به تصرف شھربانی و خالصی زندانيان تحريک می

ای از پاسبانان شھربانی  عده. کردند  تشکيالت را اجرا میبودند و اجبارا ديسيپلين تشکيالت را قبول داشته و اوامر

 ١٣٢٠از زنان کارگر مفصال کتک خورده و بعضی از مامورين به قدری مرعوب شده بودند که در قضيه شھريور 

 ».آن اندازه وحشت زده نبودند

 خرمشھر از قضيه  میساخلوی نظا. خواستند به محمره رفته، مجسمه ديکتاتور وقت را سرنگون نمايند ھا می زن

از طرف ديگر ھيات اعتصاب دستور دادند که از اين عمل . ای سرباز برای محافظت مجسمه گماشتند عده. مطلع شد

 خود که  ھا به محله آن. ھا تصفيه شده بود چه ذکر شد، در اين موقع آبادان از وجود انگليسیچنان. خودداری نمايند

ھای  ای از سربازان که از ساخلوی محمره فرستاده بودند، با مسلسل عده. ودندمعروف به بريم بود پناھنده شده ب

 .کردند نشين را محافظت میسبک محله انگليسی

س شھربانی به اعتصابيون پيشنھاد کرد که موقتا اعتصاب را متوقف نمايند تا در اطراف ئيغروب آن روز ر

تا اين که . شدگان را مرخص نمايدتند که شھربانی توقيفولی کارگران اصرار داش. ھا مذاکره شود ھای آن خواست

برای آن . باالخره کارگران راضی شدند تا فردا مھلت دھند. ھا تا خاتمه مذاکره و حصول نتيجه مشغول کار شوند آن

نمود که شبانه کارگران زندانی را از آبادان خارج ننمايند، کميته اعتصاب جمعی از کارگران را مامور جاده اھواز 

ھای  ھای جنگی دولت انگليس به آب  خبر ورود کشتی١٣٠٨ ]ثور[ ارديبھشت١۵روز . ھا را تفتيش نمايد که ماشين

 نفر پاسبان و چند ھزار سرباز ايران ٨٠٠  صبح ھمان روز به اندازه. ايران جھت جلوگيری از اعتصاب منتشر شد

کرده و سيصد نفر از کارگران را توقيف کرد و بقيه را به ھای کارگران را محاصره  وارد آبادان شده بالفاصله خانه

ھای کارگران را توقيف و روانه اھواز کردند  ای زن و بچه در ھمان موقع عده. خانه نمود تصفيه زور سرنيزه روانه

اما دولت از ترس مخالفت مردم به محض . که دو نفر از اطفال شيرخوار در بين راه از شدت گرما جان سپردند

 ... .ھا را آزاد کرد رود زنان به اھواز آنو

اين کارگران حدود دو ماه زندانی و . العمل شديدی را به دنبال داشتتوقيف کارگران و به خصوص زنان عکس

 . شدند و ھمه به جز دو نفر يوسف افتخاری و رحيم خوئينی آزاد شدندئیبازجو

 :نويسد در جای ديگری افتخاری چنين می

زھرا آمد و رفت پيش مختاری و گفت . البته زندانی نبود. ير کردند و به اھواز آوردند، زھرا ھم آمدوقتی ما را اس

مختاری گفت تو لری و او .  توست؟ گفت برادر من است مختاری گفت يوسف چه کاره. خواھم يوسف را ببينم من می

من ھم بايد .  با ھم خواھر و برادريمھا ھستيم که ترک است تو چطور خواھر او شدی؟ گفت ما از آن لرھا و ترک

چنان حکم کرد که پاسبان اطاعت کرد و دور . زھرا گفت برو کنار.  ھم وسط ما ايستادپوليس. آمد. حتما او را ببينم

گفتم ما طال . گفت از خارج خواستند پولی به ما برسانند من قبول نکردم. کنم گفت من با برادرم صحبت می. شد

گفتم . من بسيار خوشحال شدم و دستش را بوسيدم. دھيم تا رفقای ما در زندان مصرف کنند میفروشيم  داريم می

مانيم و نياز و  گرسنه می. مھم اين است که آدم از کسی چيزی نگيرد و مديون کس نشود. خوب کاری کردی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

شد قھرمان  زنی بود که میاين زھرا از لحاظ عقيده و از لحاظ اخالق به تمام معنی يک  بنابر. احتياجی ھم نداريم

 ».کنند سواد و کم سوادند و تحصيل نمی ھا بیمنتھا عيب کار در اين است که در ايران اغلب زن. ناميد

ھای محبوسين و تبعيدشدگان را به ھمراه داشت، فوت دو طفل شيرخوار  اين اعتصاب در ابتدا فقر و پريشانی خانوده

 سال حبس برای يوسف افتخاری و ١٣ اھواز در اثر گرما و فشار مامورين و ھنگام تبعيد زنان کارگر از آبادان به

در مقابل، در اثر اين اعتصاب . ھايشان پرداخت کردند  بود که کارگران برای رسيدن به خواستهئی بھائیرحيم خو

شد،  درصد اضافه ۵٠سرجان کدمن منشی کل کمپانی نفت به لندن مراجعه کرد، حقوق کارگران پانزده الی 

. به کار گمارده شدند) شدگان ابدیاخراج(کارگران بيکار در آبادان به کار گمارده شدند، عموم کارگران ليست سياه

شان جلب شد، ساخت مسکن برای کارگران  به کارگران مصدوم ومعلول اخراجی مبلغی پرداخت شد و رضايت

ای از مھندسين و مامورين   ملغی شد و عدهاحترامی و اخراج بدون علت و جرايم کارگری شروع شد، کتک، بی

 .انگليسی که مورد تنفر و انزجار کارگران بودند از کار برکنار شدند

اما با وجود اين، اخراج و زندان . ران بوديد استعمار و حكومت رضاشاھی بر جنبش کارگری ايك ضربه شدين يا

 سال زندان ١٣وسف افتخاری به ي. ای خود ادامه دادھ، جنبش کارگری به فعاليتری از رھبران و فعاالنيشمار كث

  . در حبس به سر برد١٣٢٠وريمحكوم شد و تا شھر

سرجان کدمن منشی کل کمپانی نفت برای مذاكره جھت گرفتن . اما اعتصاب دستاوردھای متعددی ھم داشت

ضافه شد، کارگران بيکار  درصد ا۵٠ازاتی برای كارگران به لندن مراجعه کرد، حقوق کارگران پانزده الی يامت

به . به سركار برگشتند) اخراج شدگان ابدیليست سياه(رانی در آبادان به کار گمارده شدند، عموم کارگرانيا

شان جلب شد، ساخت مسکن برای کارگران شروع کارگران مصدوم و معلول اخراجی مبلغی پرداخت و رضايت

ای از مھندسين و مامورين انگليسی که  د، و عدهي بود ملغا گردش ازآن معمولياحترامی  كه پزدن و بیشد، کتک

  .مورد تنفر و انزجار کارگران بودند از کار برکنار شدند

ھای اعتراضی و اعتصابی کارگران تا ن رھبران آن، حركتيھای سنگد اعتصاب و مجازاتيبا وجود سركوب شد

ك در يھای دموكراتكن در پی سركوب جنبشيل.  دست آوردندای بهھای تازهتيافتند و موفقيز ادامه يدو سال بعد ن

  .ده شديز تدارك دي به دستاوردھای جنبش كارگری نئیت استبدادی رضاشاه، ھجوم نھايران و تمركز حاكميسراسر ا

 وی در متأسفانه. دھندگان اعتصاب کارگران صنعت نفت جنوب کشور بودعلی اميد يکی ديگر رھبران و سازمان

علی اميد ھم از اولين اعضای اتحاديه مخفی کارگران نفت . خبری و سکوت فوت کرد، در بی٣/١٠/١٣۵٢تاريخ 

فکرانش، با آگاھی بخشی به وضعيت دردناک کارگران ھای پيگير خود و ھم بود که با تالش١٣٠۴جنوب درسال 

 ١٣٠۶ نيمه شب آبان در.  کردندتأسيسصنعت نفت، اتحاديه مخفی کارگران نفت جنوب در ميان کارگران 

سازمان خودرا «:  نماينده کارگران تشکيل شد، اتحاديه تصميم گرفت ٢٠٠ کارگران نفت که با حضور ئیدرگردھما

ھا وعليه سياست ھا و دشنام دادنھای کارگری و تعاونی تشکيل داده، عليه جريمه ھاوکتک زدنگسترش دھد، کلوب

:  درمرامنامه اتحاديه کارگران نفت آمده است» .ھا اقدام کنندتبعيض در شرکت انگليسی نفت درميان مليت

وادارنمودن شرکت به پرداخت بيمه بيکار، پيری، حوادث و غيره، به رسميت شناختن حق اعتصاب و اجتماعات «

 .شودديده می» ھای ورزشی باشگاهتأسيس تالش برای - مقابله با تنبيه بدنی کارگران- کارگران 

.  ھزار کارگر شرکت داشتند١۴ اعتصاب کارگران تصفيه خانه آبادان شروع شد که درآن ١٣/٢/١٣٠٨در تاريخ 

 صبح به دعوت اتحاديه مخفی کارگران نفت به رھبری يوسف افتخاری، علی اميد، رحيم ٨اين اعتصاب از ساعت 

.  بيکار شکلی ديگر يافتدھی شده بود که با پيوستن کارگران سازمانئیھمداد، رمضان کاوه، حسن علی ثابت و وفا
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 درصد، به رسميت شناختن اتحاديه ١۵مزدھا تاسطح باال بردن دست«: ھای اعتصابيون عبارت بودند ازخواسته

کارگران و جشن اول ماه مه، دخالت دادن کارگران و نمايندگانشان در امور اخراج کارگران و استخدام آنان، ھفت 

فردای روز اعتصاب با دخالت نيروھای نظامی انگليس سرکوب » .ال بود س١٨تر از ساعت کار برای جوانان کم

 کارگر بازداشت ٢٠٠ کارگر زخمی، ١۵٠پنج ھزار کارگراخراج، . اعتصاب کارگران پااليشگاه آبادان آغاز شد

ط  تحت شراي١٣٢٠علی اميد، رحيم ھمداد، يوسف افتخاری بودند که تا مھر سال  :شدندکه از جمله بازداشت شدگان

علی اميد و رحيم . ھا از زندان آزاد شدندبسيار بد در زندان رضاشاھی باقی ماندند و با تبعيد رضاخان از ايران، آن

 از زندان تالش ئیعلی اميد و دوستانش پس از رھا.  را از سر گرفتندئیھمداد به جنوب بازگشته دوباره کارسنديکا

 پس ٢٠/۴/١٣٢۵ در .فاه و آسايش و آزادی کارگران از سر گرفتنديابی به مطالبات و روقفه خود را برای دستبی

کشان نفت جنوب و نمايندگان شرکت انگليسی از برگزاری سومين جلسه نمايندگان شورای متحده کارگران و زحمت

د مزمزد، کارگران نه تنھا با لغو وعده شرکت انگليسی نفت در رابطه با پرداخت دست حداقل دستتعييننفت برای 

روزھای جمعه مواجه شدند، بلکه دستگيری رھبران کارگری از جمله علی اميد و رحيم ھمداد که به مذاکره دعوت 

شده بودند، خشم طبقه کارگر و اعتصاب کارگران بندر معشور، آغاجاری، آبادان و اھواز را به دنبال داشت و 

ترين اعتصاب نه تنھا در ايران، بلکه در گاين اعتصاب بزر. اعتصاب عمومی در شرکت انگليسی نفت اعالم شد

 ھزار کارگر و کارمند دفتری شرکت ۵٠ ھزار نفر در اين اعتصاب شرکت کردند که اين شامل ۶۵. خاورميانه بود

آھن، کارگران نشان، راننده کاميون، رفتگر، کارگر راه تکنسين ھندی در پااليشگاه آبادان، ھزار آتش٢٠٠نفت، 

  .شد نيز میئیھای اروپادار، آشپز، راننده و مستخدمان خانوادهھا، صدھا مغازهان دبيرستانآموزنساجی، دانش

کشان  بامداد اعتصاب کارگران آبادان تحت رھبری شورای متحده کارگران و زحمت۶ ساعت ٢٣/۴/١٣٢۵در 

 اقرار کرد که ترات سرکنسول انگلستان در جنوب. جنوب که در راس آن علی اميد قرارداشت، آغاز گرديد

ھنگامی که کارگران دست از کار کشيدند، نزديک . يافته و منظم بودآوری خوب سازماناعتصاب به طرز شگفت«

مزد روزھای دست: داد پرداختند که علل اعتصاب را به اختصار توضيح میئیھابه ھزارتن از آنان به توزيع جزوه

رای حل و فصل اختالفات ميان کارگران و شرکت نفت انگليسی، ھا بجمعه، گماردن نماينده کارگران در کارگاه

ھايشان تا محل کار چندين کيلومتر مزدھا، وسايل نقليه برای کارگرانی که ناگزيرند از خانهافزايش ساالنه دست

  » .روی کنندپياده

ر عرب به ھمراه  نفر از عشاي٢٠٠. ، حمله خونين به کارگران اعتصابی آغاز شد١٣٢۵ ]سرطان[ تير٢٣در شب 

دستی کشان که مسلح به چوبسربازان با ھفت تير و تفنگ به گاردھای محافظ شورای متحده کارگران و زحمت

پس از اعتصاب علی اميد برای .  نفر نيز زخمی شدند١۶۵ نفر کشته و ۵٠در اين حمله، . ور شدندبودند، حمله

ند به تھران تبعيد شد اما تا آخرين روز حياتش از مبارزه علی اميد ھرچ .ھميشه از خوزستان به تھران تبعيد شد

 به ٣٢ مرداد سال ٢٨برای کسب حقوق کارگران و محرومان جامعه دست نکشيد به طوری که حتی پس از کودتای 

  .زندان رفت

 و انگليس نفت شرکت تحريک به .زدند ١٣٢۵ تير عمومی اعتصاب به دست خوزستان در جنوب نفت کارگران

 کارگران از نفر  ٨٣ دوم پھلوی حکومت  نظامی فرمانداری و پوليس بود، ھاانگليسی سلطه و کنترل در که ايران

  .کشتند ١٣٢۵ تير ٢٣ کشتار در را
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 آراء ساختگی ھایصندوق دربار، و شاه مداخالت و گسترده  تقلبات پی در )١٣٢٨(شانزدھم مجلس انتخابات در

 راه مجلس به مصدق دکتر انتخابات، دوم نوبت در و رسيد قتل به دربار يروز ھژير عبدالحسين .شد باطل تھران

 .يافت

 از طھماسبی خليل سوی از ١٣٢٩ اسفند ١۶ چھارشنبه روز در آرارزم سپھبد وقت وزيرنخست شدن کشته از پس 

 ملی نونقا .شد تصويب مجلس در مصدق دکتر تالش با نفت صنايع شدن ملی طرح اسالم، فدائيان گروه اعضای

 ملی شورای مجلس در نفت مخصوص کميسيون اعضای ھمه امضای به که بود پيشنھادی نفت صنعت شدن

 .گرديد تصويب و شد ارائه مجلس به ١٣٢٩ اسفند ١٧ در ايران

کنندگان ذيل  صلح جھانی، امضاءتأمينمنظور کمک به و به نام سعادت ملت ايرانبه «:شده تصويب پيشنھاد متن

در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعالم شود يعنی تمام عمليات اکتشاف،  نمائيم که صنعت نفت ايرانیپيشنھاد م

 ايران ملی شورای مجلس شانزدھم دوره در ١٣٢٩ ]سرطان[.برداری در دست دولت قرارگيرداستخراج و بھره

 .شد تشکيل )گلشائيان-گس اليحه به معروف(نفت اليحه به رسيدگی برای

 اللھيار زاده،فقيه ای،گنجه جواد ذوالفقاری، ناصر علوی، دکتر  مصدق، دکتر «:از بودند عبارت کميسيون ضایاع

 زاده،حائری کاسمی، هللانصرت دکتر عامری، جواد امامی، جمال زاده،سرتيپ قشقائی، خسرو مکی، حسين صالح،

 اين نيز سنا مجلس» .پاليزی و بھبھانی سيدعلیمير شايگان، دکتر ھدايتی، محمدعلی دکتر فرامرزی، عبدالرحمن

 .شد قانونی پيشنھاد و کرد تصويب ١٣٢٩ اسفند ٢٩ در را پيشنھاد

 از پس  .داد استعفا ١٣٣٠ ارديبھشت در اما شد وزير نخست ١٣٢٩ اسفند در آراء رزم ترور از پس عالء حسين 

 شدن ملی قانون اجرای و انتخابات قانون حاصال را خود برنامه و رسيد وزيری نخست به مصدق او، استعفای

 .کرد اعالم نفت صنعت

 نفت، کميسيون ایماده ٩ گزارش در ئیجز اصالح و ١٣٣٠ ]ثور[ارديبھشت در مصدق شدن وزير نخست از پس 

 .گرفت قرار مصدق دولت برنامه سرلوحه در نفت صنعت شدن ملی قانون اجرای

 »شرکت رياست« تابلوی و نمود عزيمت جنوب به بازرگان مھدی مھندس رياست به يد خلع ھيات نفت شدن ملی با 

 عنوان به بازرگان و  .گرديد نصب »موقت مديره ھيئت« آن جای به و شد کنده خرمشھر مرکزی دفتر در سر از

 بود؛ جديد مديره ھيئت نظر زير شرکت ادارات و اتتأسيس کليه پس آن از .شد انتخاب موقت مديره ھيئت سئير

 نمايند ترک را ايران نفت صنعت خارجی کارکنان ھمه که دادند دستور بودند، ناراضی رويداد اين از که ھاگليسیان

 را نفت مديريت و توليد توان ايرانيان که خام خيال اين به افتاد اتفاق اين ١٣٣٠ ]ميزان[مھرماه دھم تاريخ در و

 .گرديدند نفت صنعت علمی تمديري به موفق ايرانی دوست وطن متخصصين اما .ندارند

 عازم مصدق ملل، سازمان امنيت شورای در شکايت اين طرح و ايران دولت از انگليس دولت شکايت پی در

 قرارداد مورد در که توضيحاتی با و رفت الھه دادگاه به سپس .پرداخت ايران ملت حقوق از دفاع به و شد نيويورک

 وقت دولت و ندانست بريتانيا شکايت به رسيدگی به صالح را خود المللیبين اهدادگ داد، آن تمديد و انعقاد شيوه نفت،

 .دھد شکست المللیبين حقوقی مجامع در را ھاانگليسی که شد موفق ايران

 مسلط ايران نفت صنعت بر المللیبين کنسرسيوم مصدق، دولت کناری بر و ١٣٣٢ ]اسد[مرداد ٢٨ کودتای از بعد

 نفت، صنعت شدن ملی قانون تصويب با ١٣٢٩ اسفند ٢٩ در ايران نفت صنعت شدن ملی از قبل واقع در .شد

 را مصدق رياست به وقت دلت سوی از نفت شدن ملی طرح برای را مساعدی بسيار زمينه نفت صنعت کارگران

 .گرفت پايان ١٣٣٢ مرداد ٢٨ کودتای با که بودند کرده فراھم
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ی و سنا، طرح ملی شدن صنعت نفت ايران را تصويب کردند، شرکت  که دو مجلس شورای ملئیدر ھمان روزھا

اين امر .  درصد فوق العاده دستمزد کارگران نفت بندرھا خودداری کرد٣٠نفت ايران و انگليس، از پرداخت 

، کارگران نفت جنوب با ١٣٢٠در شھريور . موجب اعتصاب کارگران و اعالم حکومت نظامی در خوزستان شد

ط خاص داخلی و بين المللی، به سرعت متشکل شدند و با توجه به موقعيت راھبردی ايران و اھميت توجه به شراي

آنھا با استفاده از تجربه ھای خود به مبارزه ادامه . نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان مھره ای مھم مطرح گشتند

 .، دست به اعتصاب ھمگانی زدند١٣٢۵ تير ٢٣دادند و در 

.  انجاميد١٣٢٩ اسفند ٢٩ران و پيوستن مردم به جنبش آنان، به ملی شدن صنعت نفت ايران در ادامه مبارزه کارگ

  . را در پی داشت، در اراده مردم خللی ايجاد نشد١٣٣٠ تير ٣٠ مانند کشتار ئیاگرچه اين مبارزات، کشتارھا

نفت بودند که با اعتراض و  مردم ايران، باز ھم کارگران و کارکنان صنعت ١٣۵٧ھای منتھی به انقالب در ماه

 شھريور با حرکت ١٨در روز . اعتصاب خود، کمر حکومت پھلوی را شکستند و انقالب را به پيروزی رساندند

يک روز بعد از جمعه سياه، صدھا نفر از کارگران پااليشگاه تھران .  کردتغييرکارگران صنعت نفت کشور کامال 

.  شھرھا، از جمله در آبادان شاھد اعتصاب کارگران صنعت نفت بوديماعتصاب کردند و دو روز بعد نيز در ديگر

ترين حرکت کارگران و کارکنان صنعت نفت زمانی اتفاق افتاد که اعتصاب کارکنان نفت در اھواز و آبادان مھم

وشش قرار ھای نفتی اھواز که بزرگترين ميدان نفتی کشور را زير پاتفاق افتاد و برای نخستين بار کارگران ميدان

 .داد، تصميم به اعتصاب گرفتندمی

در مرحله اول کارگران روزمزد اعتصاب کردند و چند روز بعد با اعتصاب کارکنان پااليشگاه آبادان، اعتصاب 

ھای نفتی اھواز به تری به خود گرفت و ھمزمان در ھفتم مھرماه، تمام کارکنان ميدانصنعت نفت شکل وسيع

ای خواستار برکناری سرتيپ  مھرماه کارمندان صنعت نفت با صدور قطعنامه٢۶ھارشنبه روز چ. اعتصاب پيوستند

س گارد صنعت نفت و تنبيه ماموران انتظامی و امنيتی که روز شنبه وارد پااليشگاه شده و به کارکنان ئيکليائی، ر

 .اھانت کرده بودند، شدند

ی نفت ايران به خوزستان وارد شد و پس از ، ھوشنگ انصاری، مديرعامل شرکت مل١٣۵٧ مھر سال ٢٩روز 

حضور در پااليشگاه آبادان و طی يک سخنرانی فريبنده که در آن خود را نماينده کارگران معرفی کرد، از کارگران 

پس از انجام مذاکرات، نماينگان کارگران اعتصابی اعالم کردند که در مذاکرات . خواست برای مذاکره آماده شوند

از . ھا به شکست انجاميد خواسته داشتند و مذاکره انصاری با آن۵۴اعتصابيون .  توافق نرسيده اندبا انصاری به

ھا، لغو حکومت نظامی در سراسر کشور، آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی، بازگشت جمله اين درخواست

ران انتظامی و ساواک در کار شرکت تبعيد شدگان، مجازات عامالن کشتارھای اخير در شھرھا و عدم دخالت مامو

 در اھواز، کارمندان ويژه خدمات شرکت ملی نفت ايران که ھمچنان به اعتصاب خود ۵٧ آبان ۶در روز . نفت بود

ھا به ھيچ وجه جنبه ھای آنای ضمن ھمبستگی با فرھنگيان اعالم کردند که درخواستدادند، در بيانيهادامه می

 .رفاھی ندارد

ھای گسترده حمايت. ترين بحران حکومت پھلوی تبديل شد اول کشور و بزرگمسأله به سرعت به اعتصاب نفت

در ھمين راستا جامعه . ھا و مجامع صنفی و سياسی، اھميت اين فرايند را دو چندان کردسياسی ساير اقشار، تشکل

 .عالم کردای پشتيبانی کامل و قاطع خود از اين اعتصاب را اروحانيت کشور در اطالعيه

، به دليل گستردگی و اھميت اعتصابات در صنايع نفتی، رژيم مجبور به واکنش شديد ١٣۵٧در روز نھم آبان ماه 

رژيم در توجيه اين . ھا را به اشغال خود درآورد از ارتش، اکثر مراکز نفتی و پااليشگاهئیشد و با استقرار واحدھا
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چون بعضی از خرابکاران در نظر داشتند که «: گونه توضيح داد کهای صادر کرد و در آن ايناقدام خود بيانيه

ات نفتی خوزستان را از کار بيندازند، لذا برای جلوگيری از خرابکاری و حفاظت از کارکنان و تأسيس از ئیھابخش

 ».ات مستقر شدندتأسيسات نفتی، نيروھای نظامی در اين تأسيس

توليدی استخراج و پااليشگاه نفت توسط نيروھای نظامی، التھاب و تنش در پاسخ به اشغال مناطق نفتی و واحدھای 

صدھا تن از کارمندان و کارگران صنعت نفت که در اعتصاب به سر . در خوزستان و شھر اھواز باال گرفت

در اين . جا مستقر بود، اجتماع کردندبردند، در محل نيوسايد اھواز که مرکزيت اداری و ستادی نفت در آنمی

 .اجتماع، رئوفی رئيس توليد صنعت نفت در جنوب، به مذاکره با اعتصابيون پرداخت که به نتيجه نرسيد

 ۵٧ آبان ١١بالفاصله پس از به نتيجه نرسيدن مذاکرات اعتصابيون نفت اھواز با مقامات شرکت نفت، در تاريخ 

ھا و واحدھای نفتی، تھديد به  کارخانهھای خود به حضور نظاميان درکارکنان صنعت نفت اھواز در تداوم اعتراض

 متأسفانه، سرنگون شد اما ١٣۵٧ بھمن ٢٢استعفای دسته جمعی کردند تا اين که سرانجام حکومت پھلوی روز 

چنين نيروھای  و ھمئیھای ديگر جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوکارگران صنعت نفت و بخش

و نھادھای دموکراتيک، نتوانستند بديل طبقاتی خود را پياده کنند سرانجام طلب و سوسياليست خواه و برابریآزادی

 به مبارزه خود ئیاما تا به امروز با افت و خيرھا. در جنگ و تھاجم نيروھای ارتجاعی مذھبی، شکست خوردند

 که سی و شش سال ترديد دير يا زود اين حکومت را نيز به ھمان گورستان تاريخ خواھند فرستاداند و بیادامه داده

 !بار با استراتژی طبقاتی به غايت انسانی خودشاناما اين. پيش حکومت پھلوی را فرستادند

طور که  ھمان.بودر نمیيپذع امکاني بدون ھمکاری و مشارکت و اعتصاب کارگران صنا١٣۵٧روزی انقالب يپ

  .شد نائل نمیپيروزی ملی کردن صنعت نفت بدون مبارزه کارگران صنعت نفت به موفقت
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  ؛٣۴ و ٣٣ص 
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