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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ فبروری ٠٩

 ! ايران١٣۵٧تحليلی بر تحوالت انقالب 
  )٢٠١٣ جنوری ٢۵رانی پالتاکی، جمعه سخن(

٢  

  ۵٧ و ۵۶فرازھای مھم سال ھای 

در اين جا، به دليل محدوديت وقت من نمی توانم ھمه روندھا و .  داردئیيام و انقالبی فراز و فرودھا ھر قطبيعتاً 

از اين رو، ناچارم آن مقاطعی مھم مبارزاتی و .  را مورد بحث و بررسی قرار دھم۵٧نيروھای درگير در انقالب 

  .ردند، برجسته کنم کءکه نقش ھای اساسی در سرنگونی حکومت پھلوی ايفارا نيروھای اصلی 

عطف ھای ، و کشتار مردم، يکی از نقطه ١٣۵۶ ]دلو[ مردم در تبريز، در تاريخ بيست و نھم بھمنۀتظاھرات گسترد

اين واقعه در خارج کشور نيز توسط جريانات مختلف . تاريخی بود و بازتاب وسيعی در سراسر ايران به جای گذاشت

المللی به حکومت شاه را يافت و اعتراض بسياری از مردم جھان و نھادھای بينای  جويان ايرانی انعکاس گسترده دانش

  .به دنبال آورد

و ساختن » مظنون«ولين دولتی به اين تظاھرات، برقراری حكومت نظامی و موج دستگيری افراد واكنش مسؤ

ولين و  دولت، مسؤبه دستور.  زندان شدندۀ دانش جو روان۶٢١در عرض دو روز، . سناريوھای غيرواقعی بود

 ۀ، روزنام]حوت[در روز نھم اسفند. مورانی كه در پيش بينی و جلوگيری از اين واقعه قصور كرده بودند، تنبيه شدندأم

سپھبد آزموده كه در زمان وقايع بھمن ماه تبريز، استاندار آذربايجان شرقی بود، به «: در اين باره نوشت» رستاخير«

دولت » .شد» كميسيون بررسی واقعه«س شھربانی آذربايجان تسليم ئيقيام مردم تبريز، ردر پی . تھران احضار گرديد

والن مسؤ. ألۀ بی اھميت جلوه دھدكوشيد، تا با كنترل مطبوعات و راديو و تلويزيون تا حد مقدور آن واقعه را يك مس

 :، از جمله کسانی بودند كه در اين خصوص موضع گيری كردند»حزب رستاخير«

 ۀوی در روز بعد نيز در ادام» .عوامل آشوب تبريز معلوم نيست كی و از كدام مرز وارد ايران شده اند«:  رامبدھالكو

كمونيست ھای شناخته «:  تبريز به نيروھای خارجی و کمونيست ھا اظھار داشتۀتالش جھت وابسته نشان دادن واقع

 » .شده سبب اغتشاش تبريز بوده اند

آشوب «: در تبريز، چند روز پس از اين واقعه، اعالم كرد» حزب رستاخيز« اجتماع اعضای محمود جعفريان ھم در

  » .گران كه تبريز را به آتش كشيدند، تبريزی نبودند

» ميھنی«رين اقدام تبليغاتی حکومت پھلوی در قبال اين واقعه در تبريز، به راه انداختن تظاھرات به اصطالح ت مھم

، جمشيد آموزگار به تبريز وارد شد، تا در اين نمايش ]حمل[روز نوزدھم فروردين. دبو» حزب رستاخيز«توسط 
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چند ھفته نگذشته بود، كه نخست وزير «:  آن چنين گفتۀشاه از اين نمايش حکومتی استقبال کرد و دربار. شرکت کند

. ر در تبريز گرد او را گرفتندمن آقای آموزگار برای برقراری تماس با مردم به استان ھا سفر كرد و سيصد ھزار نف

 من و دولت من ۀموجب شد، تا مردم دربار) ١٣۵۶بيست و نھم بھمن  (بروری در ھمين تبريز كه شورش ھای ماه فدقيقاً 

علت تشكيل اين ميتينگ، اين بود كه «: جمشيد آموزگار نيز پس از اين نمايش در جمع خبرنگاران گفت» .به شك بيفتند

 روز قبل شركت كردند، آذربايجانی ۵٠طريق حزب رستاخيز نشان دھند كه آنان كه در تظاھرات مردم آذربايجان از 

 ».ولی از آن جا كه انجام اين تقاضا قبل از نوروز ممكن نبود، كار به امروز موكول شد. نبودند

تظاھرات مردم در ، ١٣۵٧در روزھای نھم و دھم فروردين . چھلم جان باختگان تبريز در شھرھای متعددی برگزار شد

ليس از تظاھرات يزد، حاكی از آن است كه پس از آن كه نيروھای امنيتی وگزارش پ. يزد به خشونت کشيده شد

  . آور تظاھركنندگان را متفرق سازند، به روی آن ھا آتش گشودندنتوانستند با استفاده از گاز اشك

حزب « نيز از طريق ئیليسی و امنيتی، كوشش ھاودامات پپس از تظاھرات مردم تبريز و سپس يزد، عالوه بر تشديد اق

، كه ھدف آن » و اطالعاتئی راھنماۀكميت«يك .  مردم صورت گرفتۀبرای مقابله با اعتراضات تود» رستاخيز

 ۀكميت« ديگری به نام ۀو ھم چنين كميت»  بود كه از خارج ھدايت می شد، تا مملكت را نابود سازدئیتشريح توطئه ھا«

  ».با اغتشاشات مبارزه نمايد«در تھران و مراكز استان ھا شکل گرفت، تا » دام سراسریاق

، وقايع مختلفی از جمله برگزاری ده شب کانوان نويسندگان و پس از آن اوج گيری ١٣۵٧ ]اسد[ مرداد٢٨تا 

  .اد سينما رکس آبادان جامعه را تکان دۀ مرداد فاجع٢٨اعتراضات دانش آموزان و دانش جويان، 

نما رکس آبادان در يبيست و ھشتم مرداد، در حالی که اعتصاب کارگران شرکت نفت به طور پراکنده در جريان بود، س

 در حالی که درب ھای ورودی و خروجی سينما را از پشت بسته بودند، تا راه فراری - » گوزن ھا«ھنگام نمايش فيلم 

رد و کودک بی گناه در عرض چند ساعت زنده زنده در آتش  زن، م۴٠٠ده شد و ي به آتش کش-وجود نداشته باشد 

قات بعد از سقوط حکومت پھلوی، آشکار کرد که آتش زدن سينما رکس به دستور برخی از سران حکومت يتحق. سوختند

اسالمی و عوامل مذھبی صورت گرفته بود، تا بدين وسيله خشم مردم عليه حکومت شاه را ھر چه بيش تر تحريک و 

نما رکس آبادان، فضای سياسی و اجتماعی شھر آبادان را به شدت ملتھب کرد و ي آدم سوزی سۀفاجع. خته شودبرانگي

  .تظاھرات ضد شاه در اين شھر و ھم چنين در ساير نقاط ايران شدت گرفت

 که چھارم تا اين. پس از اين واقعه کارگران صنايع نفت به طور جدی تر و ھمه جانبه تر وارد تحوالت انقالبی شدند

و جعفر شريف امامی، .  شدء مردم، دولت جمشيد آموزگار ناگزير به استعفاۀ، با تشديد اعتراضات تود]سنبله[شھريور

شريف امامی، در اولين اقدام خود برای جلب . گشت» آشتی ملی«مور تشکيل دولت أس مجلس سنا، از طرف شاه مئير

 را از شاھنشاھی به ھجری شمسی بازگرداند و دستور تعطيلی تمام نظر مراجع دينی و مخالفان مذھبی، تقويم ايران

اما . چنين برخی از روحانيون از زندان آزاد شدنددر اقدامات بعدی، ھم. ھای کشور را صادر کردکازينوھا و قمارخانه

  با اين حال، اعتراضات مردم در بسياری از شھرھای ادامه يافت؛ 

 هيو اعالم حکومت نظامی کرد و اطالعيسی از راديعلی اوارتشبد غالم وز جمعه،ن ساعات ريھفدھم شھريور، در اول

  :ر قرائت نموديبه شرح ز فرمانداری نظامی را

ور يمردم و حفظ نظم از ساعت شش صبح روز جمعه ھفدھم شھر جاد رفاهيران به منظور اي دولت شاھنشاھی ا-١

) سیيارتشبد او(ن جانب ي ا-٢د؛ يشھرھای کشور اعالم می نمامدت شش ماه در  ، مقررات حکومت نظامی را به١٣۵٧

 ساعات منع عبور و مرور از ساعت نه شب تا پنج -٣ده ام؛ ي گرد نظامی تھران و حومه منصوب به سمت فرماندار

ران دو نفر نيز در تھ ش ازي سه فرمانداری نظامی، اجتماع ب شمارهۀيبر اساس اطالع... ن می گرددييروز بعد تع صبح

 .ديممنوع اعالم گرد
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ن روز متوالی به خيابان ھا يبا اين ھمه، اما مردم معترض تھران، بدون توجه به اخطار حکومت نظامی، برای چھارم

پوش ھای  در مسير ميدان ژاله، مردم با تانک ھا و زره. بود) شھدای کنونی دانيم(دان ژاله يمرکز تجمع آنان م. ريختند

. ت مردم ھدف رگبار مسلسل قرار گرفتنديجمع. رو شدنده  به دست حکومت نظامی روبموران مسلسلأنظامی و م

.  نفر اعالم کرد٢٠۵ن جنايت را يمجروحان ا  نفر و۵٨ور را يحکومت آدم کش پھلوی، تعداد کل کشته ھای ھفدھم شھر

  .معروف شد»  سياهۀجمع «ھفدھم شھريور به. ديق کشته ھای اين روز ھيچ گاه به طور دقيق مشخص نگردياما شمار دق

 کارگر در پااليشگاه تھران، به منظور افزايش دست مزد و برچيدن حکومت نظامی ٧٠٠حدود :  ھجدھم شھريور-

 سيمان ۀنين کارگران کارخانچ کارگران پااليشگاه ھای اصفھان، شيراز، تبريز، آبادان، و ھم. دست به اعتصاب زدند

  .ضافه حقوق و لغو حکومت نظامی و آزادی زندانيان سياسی شدندتھران، اعتصاب کردند و خواستار ا

 نخست وزير حکومت شاه و سپس وزير دربار وی بود، از سمت وزارت ١٣۵۶ تا ١٣۴٣اميرعباس ھويدا، که از سال 

  .قلی اردالن جانشين وی گشتدربار کنار گذاشته شد و علی

اما اعتصاب . ن صنايع نفت به صورت پراکنده برگزار می شد، مبارزات کارگرا١٣۵٧مھر ماه آخر تا ]ميزان[اول مھر

کارگران صنعت نفت . دئيمستمر آن ھا از اواخر شھريور آغاز گشت و در روز اول مھر به يک اعتصاب مھم فرا رو

 فرزندان کارگران نفت، ۀ درصد افزايش دست مزدھا، افزايش کمک ھزين٢۵:  چونئیدر اين روز با طرح خواست ھا

خواست ھای کارگران به سرعت پذيرفته شد و اعتصاب . با قدرت پا به ميدان گذاشتند... ش کمک ھزينه مسکن وافزاي

  . پايان يافت

  . مردم کاسته شودۀبه فرمان شاه منحل گرديد، تا شايد از خشم و اعتراض تود» حزب رستاخيز«سوم مھر، 

ھای کارگران در اين اعتصاب خواست. ا آغاز کردندھفتم مھر، در اين روز کارگران صنعت نفت اعتصاب ديگری ر

 سياسی عليه حکومت پھلوی نويد می داد،  مبارزهۀ کارگر و رھبری آن را در عرصۀسرنوشت ساز، که حضور طبق

؛ ئیمريکااآزادی زندانيان ساسی؛ لغو حکومت نظامی؛ انحالل سازمان امنيت؛ اخراج مستشاران :  سياسی بودعمدتاً 

اين اعتصاب مھم و خواست ھای ... يه فساد مقامات حکومتی، تعقيب کسانی که عليه مردم جنايت کرده اند ومبارزه عل

 کارگر و کل جامعه ۀآن، خون تازه ای در رگ ھای خيزش انقالب جاری کرد و مورد استقبال بخش ھای ديگر طبق

  قرار گرفت؛

ھای سياسی او، به كويت عزيمت کرد،   عراق از فعاليت  دھم مھر، خمينی در اثر افزايش فشارھا و جلوگيری دولت-

 ورود خمينی به كويت و جلوگيری دولت عراق ۀدر پی عدم اجاز. اما دولت كويت به وی مجوز ورود به كويت را نداد

  .از بازگشت وی به نجف، خمينی با توافق دولت فرانسه به اين کشور رفت

 ۀگر بودند، که اولين جرقيک اعتصاب بزرگ ديگاه نفت آبادان در تدارک شيپانزدھم مھر، کارگران و کارمندان پاال

كارگران اين بخش در اعتصاب خود خواست . ، زده شد» کاالۀادار« کارکنان ۀ دو ساعتاين اعتصاب با اعتراض نشسته

   داشتند؛... مزد، حق استفاده از مسکن سازمانی، طرح طبقه بندی مشاغل وش دستي مانند افزائیھا

 و نفت، صنعت گارد سئير ،ئیايكل مساريبركناری ت خواستار نامه ای،قطع صدور با بيست و ششم مھر، كارگران نفت

 كارگران ميان، نيا در. شدند كارگران به اھانت و شگاهيبه پاال تیيامن و انتظامی مورانأم ورود ۀحادث نيمسبب بيتعق

 بی بی و مارون مان،يسل مسجد گچساران، آغاجاری، اھواز، گان،بھر ۀمنطق و الوان خارك، ۀريجز در نفت صنعت

 به ھم مناطق ريسا و آبادان و اھواز در رانيا نفت سھامی خدمات شركت كارگران .زدند اعتصاب به دست زين مهيحك

  وستند؛ياعتصاب ھمکاران خود پ

و در . افتيد نفت كاھش ي در پى آن، تولن نفتى اھواز دست به اعتصاب زدند وياديبيست و ھفتم مھر، كارگران تمامى م

د نفت، سرانجام صدور نفت خام به طور كامل ي كاھش تولدر نتيجه. د نفت منجر شديادامه، مدتی بعد، به قطع كامل تول
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ن ي نفت از بازار نفت جھان خارج شد و اۀ عمدن صادر كنندهيب، دومين ترتيو به ا.  قطع گشت]جدی[ دى ماهۀميدر ن

  .مت نفت خام گشتيع قيش سري باعث افزاوضعيت،

 ۀ نفر از کارمندان ادار٨٠ تعداد .زدند اعتصاب به نيز دست شگاهيآزما و  كاالۀاعتصاب، كاركنان ادار نيا با ھم زمان

 کاال، در ۀرون محل اداريافت نکردند، در بين که جواب خواست ھای صنفی خود را از مقامات نفت دريکاال، پس از ا

 كارگران را به حركت خود ۀن كاركنان با تجمع خود تالش داشتند، توجه ھميا. ، دست به تجمع علنی زدندنگيپارک

مسار ين حرکت، به ناگھان نيروی حکومت نظامی به فرماندھی تيشگاه نفت از ايبا اطالع گارد حفاظت پاال. جلب نمايند

ر کرده و به يت تن از رھبران اعتصاب را دستگشگاه شد و ھشياری، برای درھم شکستن اعتصاب وارد پاالياسفند

ون را ھم با اتوبوس ھای شرکت نفت و با ي نفر از ساير اعتصاب٧٢و . زندان فرمانداری حکومت نظامی انتقال دادند

کارگران در مقابل اين تعرض نيروھای حکومت .  شھر آبادان منتقل و در آن جا رھا کردندان به حومهياسکورت نظام

ن حرکت، يدر مقابل ا. ز در جنوب خوزستان را در بر گرفتيو اعتصاب سراسر مناطق نفت خ. مگين شدندنظامی خش

ری از گسترش اعتصابات و فرونشاندن خشم کارگران، ناچار شد ياری، برای جلوگيپ اسفنديفرماندار نظامی، سرت

ه، کارگران اعتصابی در اعتراض به ورود اما، با اين ھم.  شب ھمان روز آزاد کندتمامی رھبران اعتصاب را تا نيمه

شگاه و يمعذرت خواھی کتبی فرمانده گارد پاال« اعتصاب نکشيدند و ۀشگاه نفت آبادان دست از ادامي گارد به پاالفرمانده

  . گر مطالبات خود افزودنديرا نيز به د» خروج قوای نظامی از مراکز صنعت نفت

  مركزیۀادار در مقابل اعتصابی، كاركنان از تيحما در زين رصنعتیيغ اتيعمل سازمان از كارمندان نفر ھزار كي

  .نفت، دست به تجمع اعتراضی زدند شركت ملی

 در با کارگران اعتصابی نفت شركت رعامليمد مقام قائم با،يد ئیپس از نتيجه ندادن مذاکرات طباطبا: بيست و نھم مھر

 آبادان شگاهيبه پاال مھر، بيست نھم روز ران،يا  نفت ملی ركتش وقت رعامليمد انصاری، ھوشنگ خارك، و آبادان

 با مذاکره در ،]عقرب[آبان اول روز اما .شوند آماده مذاكره جھت خواست از كارگران رانیسخن كي طی و رفت

 .كردند را ترك مذاكره ۀجلس تيعصبان با كارگران ندگانينما كه گفت، ز سخنيدآميتھد كارگران ندگانينما

  . ای سراسر كشور در معرض تعطيلی قرار گرفتھ تصاب ھمگانی کارگران و كارمندان صنعت نفت، پااليشگاهبا اع

آن ھا خواھان پايان حکومت نظامی، . نھم آبان، بيش از سی ھزار کارگر صنعت نفت دست به اعتصابی بزرگ زدند

  شدند؛ ... آزادی زندانيان سياسی و

. روی فرمانداری کشيده شده  داخل پااليشگاه و ادارات صنعت نفت به خيابان و روبدھم آبان، اعتصاب کارگران نفت از

 ھا  سرانجام پس از ماه.  اعتصاب به کارکنان، کارگران و کادر پزشکی بيمارستان نفت ھم کشانده شدۀھم چنين دامن

ا موافقت نکند، توليد نفت را ھای آن ھ کشمکش، کارگران نفت به دولت ھشدار دادند چنان چه ظرف يک ماه با خواست 

  .متوقف خواھند ساخت

 نفر از کارگران نفت در حمايت از خواست ھای کارگران نفت در خوزستان دست به ۴٠٠در ھمين روز در شيراز، 

 نفر از کارگران و کارکنان بخش ھای پژوھش، پخش، اکتشاف، بازرگانی، خط ١۴۵٠و در تھران نيز . اعتصاب زدند

  .اليشگاه نفت در حمايت از اعتصاب و خواست ھای کارگران نفت جنوب اعتصاب کردندلوله و گاز پا

اعتصابی نفت  كارگران .سيسات نفتی کشور را در دست گرفتأبرای مقابله با اعتصاب کارگران نفت، ارتش کنترل ت

آن ھا  بر اساس كه گشتند،نفت ھم  شركت استخدام قانون ۀسيزد و يازده مواد دو بند لغو خواستار در اين روز، جنوب،

  . كند اخراج از کار علت انيب بدون  تواند کارگران رامی شركت نفت
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شگاه نفت و يسيزدھم آبان، با فرمان دولت ارتشبد ازھاری، نيروی نظامی به تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان پاال

در فردای آن روز، .  حساب داری زخمی شدۀرکی از کارمندان ادايو در اثر اين حمله، . می آبادان حمله کرديپتروش

  . د لغو شوديران بايکارگران اعتصابی اعالم کردند حکومت نظامی در سراسر ا

ستگى و اتحاد خود با بشگاه آمدند و ھمي مرکزى در خارج پاالۀمى آبادان به محل اداريدر اين روز، کارگران پتروش

رى با يروى نظامى به محل آمد و در درگين.  مرکزی اعالم کردندۀارکارگران اعتصابى را به شکل تحصن در محل اد

  . کى از کارگران را مجروح ساختيکارگران، 

اين . موران نظامی به دانش آموزان و دانش جويان در دانشگاه تھران، ده ھا نفر کشته شدندأ مۀدر سيزدھم آبان، در حمل

در ھمين روز، اعضای سنديکای روزنامه .  آموز نام گرفتمعروف گشت و بعدھا روز دانش»  سرخشنبه«روز به 

  .نگاران نيز اعتصابی دو ماھه را آغاز کردند

. چھاردھم آبان، با روى کار آمدن دولت نظامى ارتشبد ازھارى، کارگران نفت جنوب خواھان لغو حکومت نظامى شدند

 ٦٠٠ش از يتشبد ازھارى صورت گرفت، ب نيروھای نظامی به اعتصابات کارگران نفت، که به دستور ارۀدر حمل

شگاه ھای نفت يافت و کار پاالياما تظاھرات کارگران ادامه . ر شدند و به زندان کارون اھواز منتقل گشتنديکارگر دستگ

  .ن انداختيدر سراسر ايران طن» کارگر نفت ما، رھبر سرسخت ما«از اين پس، شعار . مختل شد

، در حالی آغاز شد، که ١٣۵٧نفت از چھاردھم آبان تا شانزدھم دی سال  دوم اعتصاب کارگران صنعت ۀمرحل

 فرمانداری نظامی تھران برای کنترل و سانسور ۀھای مھم آن زمان پس از اعالم مقررات ويژسردبيران روزنامه

برکناری شريف  مطبوعات به وقايع سيزده آبان دانشگاه تھران بود که خبر ۀگرانءمطبوعات، ناشی از واکنش تند و افشا

شرايط جديد سبب شد، که . امامی و اعالم حکومت نظامی توسط ارتشبد زاھدی به عنوان نخست وزير جديد اعالم گشت

اعتصاب عظيم کارکنان مطبوعاتی، اين بار به مدت .  مطبوعات سنگين تر شودۀ طرف داران از اعتصاب دوبارۀکف

  . روز به درازا انجاميد۶٢

 کارگر و مردم محروم، طی يک نطق تلويزيونی ۀ پياپی در مقابل مبارزات رو به رشد طبقشاه، پس از شکست ھای

وی از پدران و مادران درخواست نمود، که نگذارند فرزندان شان » !صدای انقالب آن ھا را شنيده است«: اعالم داشت

رانی شاه، که آشکارا از موضع ضعف صورت سخن» .ر آشوب و اغتشاش شرکت کننداز راه شور و احساسات، د«

  . مبارزه اميدوارتر کرد مردم را به ادامهۀگرفته بود، تود

 مديريت شرکت نفت اعالم کرد، که در صورت پايان اعتصاب، ده درصد به حقوق و ده درصد نيز به سود ويژه

  .اما اعتصاب ھم چنان ادامه يافت. کارگران افزوده خواھد شد

  .  خواست ھای کارگران نفت آبادان، اعتصاب ديگری را آغاز کردندۀ کارگران نفت اھواز، با اعالم دوبارسی ام آبان،

، صادرات نفت ايران به خارج ١٣۵٧ کارگران نفت، سرانجام در روز ششم دی ماه ۀششم دی، در پی اعتصاب گسترد

با قطع كامل صدور نفت، حکومت سرمايه .  سوخت تنھا در حد نيازھای داخلی باقی ماندۀبه كلی متوقف شد و عرض

  .ترين منبع درآمد خود محروم گشت و روند سقوط آن شتابی افزون تر يافتداری پھلوی از اصلی 

 مردم معترض، ارتشبد ازھاری را از مقام نخست وزيری برکنار کرد و شاپور ۀھشتم دی، شاه با ھدف آرام کردن تود

  . خود را تشکيل دادۀدھم دی، شاپور بختيار کابين. مور تشکيل دولت نمودأم ملی، را ۀبختيار، از رھبران جبھ

تا ھفدھم  لمان، که از چھاردھمامريکا، فرانسه، انگليس و ا سران دول ئیگوادلوپ، گردھما چھاردھم دی، در كنفرانس

مھم جھانی از جمله   بحران ھای نهياست خارجی خود در زميكشور س  برگزار شد، رھبران اين چھار١٣۵٧دی ماه 

مريکا، و جيمز کاالھان، اس جمھوری ئيگفته می شود، که جيمی کارتر، ر. ران را به بحث و مشورت گذاشتنديانقالب ا

نخست وزير بريتانيا، در اين اجالس معتقد بودند روزھای حکومت محمدرضا پھلوی به شماره افتاده و او بايد از تاج و 
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 چنان بر س جمھوری فرانسه، و ھلموت شميت، صدر اعظم لمان، ھمئيکار دستن، راما والری ژيس. تخت دست بکشد

سرانجام در کنفرانس گوادلوپ تصميم گرفته شد، راه به قدرت رسيدن خمينی و جريان . حمايت از شاه پای می فشردند

دين ترتيب، لطمات جبران و ب. فتدۀ کارگر و  نيروھای چپ ني اسالمی ھموار شود، تا رھبری انقالب به دست طبق- ملی 

  . ناپذيری بر نظام سرمايه داری وارد نشود

 روز اعتصاب سخت و طوالنی، با دست يابی به خواست ھای خود به ۶٢شانزدھم دی، کارکنان مطبوعاتی، پس از 

و ن ين اعتصاب به عنوان طوالنی تريخ عمومی مطبوعات ايران، و حتا جھان، از اي در تار.اعتصاب پايان دادند

 .شوداد می ي روزنامه نگاری ۀ سال٣۵٠خ ين اعتصاب اھل مطبوعات در طول تاريثرترمؤ

با درج و پخش . بيست و ششم دی، محمدرضا پھلوی ھمراه فرح ديبا و فرزندانش، ايران را به مقصد مصر ترک کرد

.  و پای کوبی پرداختند،  مردم در اکثر شھرھای کوچک و بزرگ به خيابان ھا ريختند و به شادی»فرار شاه«خبر 

 به مسألهھمين .  سران کشورھای شرکت کننده در کنفرانس گوادلپ، ايران را ترک کردۀبنابراين، شاه بنا بر توصي

  !مريکا وابسته بوداگی نشان می دھد که شاه و حکومتش تا چه اندازه به قدرت ھای بزرگ جھانی، به ويژه دسا

س حرکات اعتراضى کارگران قرار گرفتند و اعتصاب أته ھاى اعتصاب در ريسات نفتى، کميسأدر ھمين روزھا، در ت

 کارگر، ھمگی گرايشات ۀابى طبقيخطر قدرت. سات نفتى در ايران را فرا گرفتيسأو اعتراض کارگران، سراسر ت

رفسنجانى و س، بازرگان و ينى از پاريبا رھنمود خم.  اسالمی را به تکاپو انداخت- از جمله جريان ملی ئیبورژوا

پس از مذاکرات بين نمايندگان خمينی و کارگران صنايع . ان براى کنترل اعتصاب کارگران راھی جنوب شدنديصباغ

 اسالمی در -ت مزبور، سبب شد که گرايش ملی أي اعتصاب با ھۀتيسازش کم. نفت، کارگران به سر کارشان بازگشتند

يجه، گروه ھای اسالمى در صنعت نفت فعال شدند و تالش کردند در نت. مبارزات کارگران نفت دست باال را بگيرد

  .ون اسالمى بسپارنديسيست خارج کنند و به دست اپوزيش رو و کمونيابتکار عمل را از دست کارگران پ

بازرگان، . سی ام دی، طرف داران خمينی، کميته ای برای ھماھنگی اعتصابات در سطح کشور تشکيل می دھند

  . باھنر و رفسنجانی، عضو اين کميته ھستندسحابی، معين فر،

 شد و يازدھم بھمن، شورای انقالب طی بيانيه ای خطاب به مردم، روز ئی، فرودگاه مھرآباد بازگشا]دلو[نھم بھمن

دوازدھم بھمن را روز بازگشت خمينی به ايران اعالم نمود و خبر داد، که کميته ای به منظور استقبال از خمينی شکل 

سی، از اين امر  .بی .نی با خبرگزاری بیولفيگوی ت و اين در حالی است که ھمان شب، بختيار در گفت. تگرفته اس

در يک مملکت، دو «: گويد ست، که بختيار خطاب به خمينی می  اگو و در ھمين گفت. اطالعی کرده بود اظھار بی 

  ».دولت حکومت نخواھد کرد

 نظاميان در تھران و ترويج ۀ و ايجاد وحشت در بين آن ھا، به انجام رژدولت بختيار، ھم چنين برای ترساندن مردم

  . كودتا توسط ارتش دست زدۀشايع

 استقبال ۀدوازدھم بھمن، از نخستين ساعات بامداد، شمار گسترده ای از مردم با حضور در فرودگاه مھرآباد تھران آماد

به بازگشت خمينی، بين کارمندان باقی مانده در راديو و بر سر پوشش يا عدم پوشش خبرھای مربوط . شدنداز خمينی 

بخشی از کارمندان اعتصابی راديو و تلويزيون تصميم گرفتند با پوشش به اين خبرھا، . تلويزيون ملی اختالف افتاد

  . زند چنان در دست دولت است، از اين کار سر باز میاما از سوی ديگر، راديو تھران که ھم. اعتصاب خود را بشکنند

 به بھشت زھرا رفت وی مستقيماً  . دقيقه، خمينی سرانجام پس از پانزده سال تبعيد وارد ايران می شود٢٧ساعت ھفت و 

  . تشکيل دولت جديد را دادرانی خود، دولت بختيار را غيرقانونی اعالم نمود و وعدهو در سخن

خمينی، منشاء . س مھدی بازرگان تشکيل شدپانزدھم بھمن، با دستور خمينی، دولت موقت به نخست وزيری مھند

حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران، «مشروعيت انتصاب دولت موقت را 
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با اعالم خبر تشکيل دولت موقت، موج اعتراض و فشار مردم برای . عنوان کرد» که به رھبری جنبش ابراز شده

  .   ال گرفتسرنگونی دولت بختيار با

 طرف دار انقالب و افسران و درجه داران تيپ ئی زيادی از ھمافران و درجه داران نيروی ھواۀبيستم بھمن، بين عد

 از تيپ جاويدان از نقاط ديگر تھران برای سركوب قطعاتیدر ھمين شب، . گارد جاويدان درگيری صورت می گيرد

ب، مردم و گروه ھای مسلح به ياری ھمافران شتافته و نبرد سختی بين در اواخر ش. ھمافران عازم دوشان تپه می گردند

  .سرانجام نيروھای گارد جاويدان مجبور به عقب نشينی می گردند. دو طرف آغاز می شود

 جھت ۀشورای امنيت نظامی برای تصميم گيری دربار. بيست و يکم بھمن، اعضای شورای سلطنت از تھران گريختند

دولت بختيار زمان حكومت نظامی را افزايش داده و حكومت نظامی را از ساعت چھار . لسه دادگيری ارتش تشکيل ج

  .ھای شديدی رخ داددر تھران و شھرستان ھا بين نيروھای گارد و مردم مسلح درگيری. بعدازظھر اعالم کرد

در چند نقطه از .  زدند دست تظاھراتئیصبح اين روز در تھران، مردم بسياری در حمايت از ھمافران نيروی ھوا

 به طور ممتد صدای ئیاز ميدان فوزيه تا خيابان نيروی ھوا. تھران درگيری بين نيروھای ارتش و مردم روی می دھد

گزارش روزنامه ھای تھران حكايت از كشته و . مردم به سمت دوشان تپه حركت کردند. تيراندازی به گوش رسيد

سرانجام، پادگان سلطنت آباد در شمال تھران . گذشته در دوشان تپه داشتزخمی شدن صدھا تن در درگيری ھای شب 

متعاقب آن، درب زندان اوين نيز توسط مردم به روی زندانيان حکومت شاه . آمدبه تصرف مردم و نيروھای مسلح در

 . گشوده شد و تعداد زيادی زندانی سياسی آزاد و در آغوش انقالب جای گرفتند

رانی خود در مجلس و در سخن. وزير قانونی می دانست ی رخ داد، كه بختيار خود را ھنوز نخست اين تحوالت در حال

 فرمانداری نظامی تھران با ۀدر ساعت دو بعدازظھر، از راديو اعالمي. سنا از آمادگی برای مذاكره با مخالفان خبر داد

در .  تا پنج بامداد اعالم کرد٣٠/١۶عت رياست سپھبد رحيمی اعالم شد، که ساعات منع عبور و مرور را از سا

 به حكومت نظامی در ءاما مردم بی اعتنا.  بعدی، اين زمان تا دوازده ظھر روز بيست و دوم بھمن تمديد شداعالميه

  . خيابان ھا به سر بردند

سوی تھران در  ھم چون قزوين به ئیاز آن جا كه اين خبر در ميان مردم شايع شده بود، که نيروھای ارتش از شھرھا

حركت ھستند، مردم شھرھای اطراف تھران از خانه ھای خود بيرون آمده و در خيابان ھا و جاده ھا مشغول حفر خندق 

در شھر تھران نيز وسايط . روی نيروھای نظامی به سوی تھران ممانعت كنندنع نمودند، تا بدين وسيله از پيشو ايجاد ما

  .ھا و خيابان ھای بزرگ را مسدود کردندتوانند شاه راهحد تا آن جا كه میھای شركت وا  بزرگ و اتوبوسۀنقلي

 شورای عالی ارتش در ستاد كل بزرگ ارتشتاران شرکت ۀشدند در جلس بيست و دوم بھمن، فرماندھان ارتش آماده می

مھم .  به ھم رساندندن سازمان ھای ارتش در اين جلسه حضورمسؤوالسا و ؤ معاونين، ر تعدادی از فرماندھان،. کنند

باغی، جعفر شفقت، حسين فردوست، ھوشنگ حاتم، ناصر مقدم، احمدعلی محققی،  عباس قره: ترين اين افراد عبارتند از

 نيروی زمينی، از كمبود نيروھای تحت بدره ای، فرمانده. علی بدره ای و كمال حبيب اللھیاميرحسين ربيعی،  عبدال

آن چه در اين .  لشگر قزوين صحبت می کند نظامی و جلوگيری از ورود گردان پيادهامرش برای كمك به فرمانداری

سپھبد حاتم خطاب به فرماندھان . جلسه گفته می شود، ھمه حكايت از ناتوانی ارتش در برابر موج خروشان انقالب دارد

 كه فرماندھان قطعاتصوصی به طوری كه تيمساران مالحظه می كنيد، با توجه به آخرين وضعيت خ«: ارتش می گويد

به عللی كه ھمه می دانيم، ارتش در موقعيت خاصی قرار گرفته است كه نيروھا بنا به اظھار  نيرو تشريح كردند، 

از طرف ديگر، اعليحضرت رفته اند و بنا به اظھار نخست وزير . فرماندھان شان قادر به انجام عملی نمی باشند

پيشنھاد من اين است، كه در اين مناقشه سياسی ارتش خود ...  امور كشور تعطيل استماه ھا است كه. مراجعه نمی كنند
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اين، در واقع بيان توافقی است که مدتی پيش در پی سفر ژنرال ھايزر، به عنوان » .را كنار كشيده و مداخله ننمايد

  .مريکا در مذاکره با ارتش شاه، به دست آمده بودا ۀنمايند

شورای عالی ارتش در .  ارتش مبنی بر بی طرفی از راديو پخش می شود بعدازظھر اعالميهسرانجام، در ساعت يك

از سوی ديگر، در ھمين روز نمايندگان مجلس شورای ملی . اين اعالميه از سربازان می خواھد به پادگان ھا بازگردند

  . دادندءس مجلس، به طور دسته جمعی استعفائيبه سفارش جواد سعيد، ر

پس از سقوط پادگان .  رفاه منتقل شدندۀ، بعدازظھر، سپھبد رحيمی و معاونش توسط مردم دستگير و به مدرسھمين روز

س سابق سازمان اطالعات و ئيپی، منصور روحانی و ارتشبد نصيری، ر جمشيديه در ساعت ھفت بعدازظھر، نيك

  .ديد، كه در آن جا تحت نظر قرار داشتند، نيز دستگير گر)ساواك(امنيت كشور 

قسمت ھای وسيعی از تھران پس از ساعت ھا جنگ و گريز، به تصرف «: در ھمين روز می نويسد» كيھان « ۀروزنام

شديدترين برخورد بين واحدھای مخصوص .  كه به مردم پيوسته است، در آمدئینيروھای مسلح مردم و نيروی ھوا

ھم شھر كه تاكنون در اختيار فرمانداری نظامی و گارد شاھنشاھی، شب گذشته، ھنگام تصرف كالنتری ھا و مواضع م

 و مردم ئیدر جريان برخوردھای شب گذشته و ديروز بعدازظھر، نيروی ھوا... شھربانی بوده است، صورت گرفت

 ...مسلح با گارد شاھنشاھی، تعدادی تانك منھدم شده و به تصرف مردم در آمده است

مراكز . ين مسلحانه بين مردم و نيروھای نظامی حکومت پھلوی بود جنگ خونۀايران، در بيست و دوم بھمن، صحن

راديو تھران كه .  آمد حساس دولتی و ارتشی در تھران و شھرھای ديگر، يكی پس از ديگری، به تصرف مردم مسلح در

تيار تا ساعت دو بعدازظھر به طور کامل در اخ  نيروھای مسلح مردم قرار داشت، ۀاز ساعت يازده صبح در محاصر

اين جا . دئيد، توجه بفرمائيتوجه بفرما«: و از اين لحظه، فقط اين فرياد است که به گوش می رسد. آنان قرار می گيرد

 »!تھران صدای راستين ملت ايران، صدای انقالب است

االت ؤاجازه بدھيد در اين جا، اين بخش از بحث خود را جمع بندی می کنم تا پس از شنيدن يک دور از سخنان و س

 گسترده تر و ھمه ۵٧اعتصابات کارگری از بھار سال .  بپردازم۵٧ بھمن ٢٢ پس از پيروزی انقالب ۀدوستان، به دور

 شھريور، مبارزات کارگران، به خصوص کارگران واحدھای بزرگ صنعتی، وسعت ١٧پس از . جانبه تر شده بودند

در . ظاھرات خيابانی، در ميان کارگران عموميت يافتاعتصاب ھای طوالنی تر و اعتراضات و ت. بيش تری پيدا کرد

آن روزھا بود که کارگران تراکتورسازی تبريز، راه آھن و ماشين سازی اراک و کارگران برخی کارخانه ھای تھران، 

رس، عالوه بر کارخانه ھا، دانشگاه ھا، مدا.  ھای خيابانی پرداختندئی، به راه پيما»اتحاد، مبارزه، پيروزی«با شعار 

اعتصاب سراسری سياسی و اجتماعی . پست و تلگراف، بانک ھا، دخانيات و ادارات نيز در اعتصاب به سر می بردند

کمک کم کميته ھای اعتصاب شکل . که آغاز شد، پيوستن کارکنان صنعت نفت، قدرت انقالبيون را چند برابر کرد

، خواست ھای ...ساواک، مجازات عوامل کشتارھا ولغو حکومت نظامی، آزادی زندانيان سياسی، انحالل . گرفتند

 ۀ انقالبی، طبقۀ کارگران در صحنۀاما در اين دروه، با وجود مبارزه و حضور فعاالن. عمومی اعتصاب کنندگان بود

  . کارگر فاقد استقالل طبقاتی بود

 اعتصاب و اعمال کنترل دھی خود در سنديکای مشترک کارکنان نفت، با ھدف رھبریکارکنان صنعت نفت، با سازمان

شوراھا در کارخانه ھا، از درون اعتصاب عمومی سياسی سر . ی خود را به وجود آوردندئبر صنعت نفت، تشکل توده 

  .بر آوردند

 ۀ، با توجه به سطح آگاھی نسبی و سابق۵٧نفتگران که در جريان اعتصاب سراسری سياسی در ماه ھای قبل بھمن 

با قطع شاھرگ حياتی حکومت پھلوی، آن را به سقوط بکشاند، در بر پا داشتن شوراھای مبارزاتی شان، قادر شدند 

  .کارگری و برقراری کنترل کارگری نيز، تجارب ارزنده ای برای جنبش کارگری ايران بر جای گذاردند
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، ۵٧ز ئي تا پااين تحرکات به تدريج.  شروع شد۵٧در واقع پيگيرترين حرکت کارگران صنعت نفت، از اواخر تابستان 

لغو حکومت :  با خواست ھای۵٧نفتگران در آبان ماه سال . به يک حرکت سياسی در سراسر صنعت نفت انجاميد

اين اعتصابات توسط کميته ھای . نظامی، آزادی زندانيان سياسی و اخراج کارشناسان خارجی، دست به اعتصاب زدند

 مھر در صنعت نفت اھواز و ساير مراکز نفتی ٣٠بادان و در  مھر در پااليشگاه آ٢٢اعتصاب ھدايت می شد که در 

 ھا و اعتصابات را در صنعت نفت، رھبری ئیدر اين مقطع، کميته ھای اعتصاب، تظاھرات، راه پيما. ايجاد شده بودند

متی  و مقامات حکوءاين کميته ھا، عالوه بر سازمان دھی و ھماھنگی اعتصابات، ھم چون قدرتی با وزرا. می کردند

وارد مذاکره می شدند، بدون توجه به تھديدات دولت، از صدور ) از جمله با انصاری، مدير عامل نفت در زمان شاه(

نفت جلوگيری کردند، ميزان توليد نفت را کاھش داده و سپس به طور کلی، قطع نمودند؛ با جمعيت حقوق دانان، 

در . سای دولتی را اخراج نمودندؤاکره شدند و برخی از ربه طور رسمی وارد مذ... نمايندگان جمعيت ھای خارجی و

در دی ماه .  اعتصاب، کم تر اقدام صنفی و يا سياسی در صنعت نفت امکان پذير بودۀمجموع بدون نظر موافق کميت

 با شوراھای کارخانه يعنی ارگان ھای کنترل ، کميته ھای اعتصاب نفت، به لحاظ مضمون فعاليت خود، کامالً ۵٧

  . کنترل کارگری را به صحنه انقالب آورده بودندری، ھمراه شده بودند و عمالً کارگ

 نشان می ۵٧ و ۵۶ مھم که ضروری ست در اين جا اشاره کنم اين است که بررسی تاريخ و وقايع سال ھای ۀمسأليک 

 ۀوارد عرصکه بود دھند که ليبرال ھا و گرايشات مذھبی، تنھا سه چھار ماھی بيش تر از عمر حکومت شاه نمانده 

  .آن ھا تا آن تاريخ، شعار سرنگونی حکومت شاه مخالفت می ورزيدند. انقالب شدند

 توسعه سرمايه داری، بخش مھمی از سيستم سرمايه داری جھانی را تشکيل ۀ ايران، با طی بيش از نيم قرن پروسۀجامع

بورژوازی ايران، دست کم .  بود۵٧ و ۵۶ل ھای  طبقاتی کارگران وجه مھم تحوالت ساۀمی داد و به ھمين دليل مبارز

با اين وجود بسياری از سازمان ھای .  ايران بودۀ آخر حکومت پھلوی، قدرت مسلط اقتصادی و سياسی جامعۀدر دو دھ

و ھم چنين شناخت ماھيت طبقاتی خمينی و » مستقل ملی و ميھنی«سياسی چپ آن دوره، ھنوز در بورژوازی 

 ۀبه عالوه مبارز. بودند و از يک تحليل طبقاتی درست بين کار و سرمايه عاجز بودنداطرافيانش گير کرده 

 ضدسرمايه داری نيست و می ۀ مبارزمبارزه با امپرياليسم، صرفاً . ضدامپرياليستی نيز ديدگاه آن ھا را محدود کرده بود

 ايران ۀاين، کسانی که می گفتند جامعبنابر.  ارتجاعی نيز باشد که امروز به وفور می بينيمتواند از موضع کامالً 

  .مره و يا نيمه سرمايه داری است ناشی از ناتوانی سياسی شان بوده استعپيشاسرمايه داری، مست

 ٢٢ آغاز شده بودند در ۶۵ اين مبارزاتی که از اواسط ۀھم.  مسلحانه نيز شدت گرفتۀ، مبارز۵٧سرانجام در بھمن ماه 

  .به پايان رسيدبھمن به سرنگونی حکومت پھلوی 

  ادامه دارد

 


