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پیشگفتار
زن��ده ی��اد یداهلل خسروش��اهی، از بنیانگ��ذاران اص��لی س��ندیکای ک��ارگران ص��نعت نفت، از

 بود. وی ک�ه ب�ه دلی�ل ل�و رفتن نقش�ش در۵۰سازماندهان مبارزات کارگران این رشته در دهه 

 توسط ساواک شاه دستگیر شد، ت��ا س��ال۱۳۵۳توزیع ادبیات انقالبی پاالیشگاه تهران، در سال 

 زندانی بود. با شروع جنبش انقالبی و آزادی یداهلل خسروش�اهی، او از ره�بران اعتص�اب۱۳۵۷

 بود که ت�ا س�رنگونی حک�ومت س�لطنتی ادام�ه۱۳۵۷سراسری صنایع نفت کشور در پاییز سال 

، با شکس�ت قطعی جنبش انقالبی وی ن�یز ب�ه هم�راه بس�یاری از ک�ارگران۱۳۶۰یافت. در سال 

مبارز دستگیر و این بار توسط رژیم نوپای جمهوری اسالمی زن�دانی ش�د. یداهلل پس از آزادی

 در لن��دن۱۳۸۸ بهمن ۱۵، ای��ران را ب��رای همیش��ه ت��رک ک��رد و در ۱۳۶۵از زن��دان در س��ال 

درگذشت و به خاک سپرده� شد.

 محمد فت�احی مج�ری تلویزی�ون پرت�و در۱۳۸۶پیش از درگذشت یداهلل خسروشاهی، در سال 

مصاحبه ای به گفتگ�و ب�ا خسروش�اهی نشس�ت. در طی هش�ت جلس�ه مص�احبه، یداهلل ب�ه ت�اریخ

 پ�رداخت و زوای�ای مهمی از این مب�ارزات و۱۳۶۰ ت�ا ۱۳۴۹مب�ارزات ک�ارگران نفت از س�ال 

را روشن ساخت.  نفت قدرت طبقاتی کارگران 
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تاریخشرکتنفتوپیدایش
صندوقهایتعاونکارگری

 )ب��ه عن��وان مقدم��ه و آش��نایی مختص��ر( آق��ای خسروش��اهی در دوران انقالب ج��زوفتاحی:

نمایندگان شوراهای نفت بود تا زمانی که راهی زندان و سپس ناچار می ش�ود کش�ور را ت�رک

کند. در دوره های قبل نیز در راس شوراها و سندیکای کارگران نفت تهران ب��وده، و ب��ه همین

دلیل از شخصیت های مشهور جنبش کارگری ایران است.

 برس�یم ابت�دا کمی عقب ت�ر۵۳ آقای خسروشاهی برای اینکه به فعالیتهای شما در سال :فتاحی

برویم، تا دوره ی قبل از کودتا. می شود به طور کلی اشاره کنید که شرکت نفت از چ�ه زم�انی

راه افت�اد، کارگره�ا از چ�ه زم�انی ش�روع ب�ه ک�ار کردن�د و از چ�ه زم�انی تش�کل ها ش�روع ب�ه

شکل گیری کردند در شرکت نفت؟

 اگر بخواهیم به دوران اولیه و چگونگی شکل گیری شرکت نفت اش��اره ک��نیم:خسروشاهی

– شخصی ب�ه ن�ام ویلی�ام دارس�ی ک�ه ی�ک س�رمایه دار انگلیس�ی ۱۲۸۰باید بگوییم که در سال 
 س�اله را ب�ا مظفرال�دین ش�اه امض�ا ک�رد ک�ه کلی�ه۶۰استرالیایی بود، به ایران آم�د و ق�راردادی 

اکتشافات اعم از نفت و گاز و غیره، در سطح ایران به جز شمال در اختیار وی قرار گیرد و در

ازای آن مبلغی جزئی در حد یک درصد از کل درآمد را به شاه تحویل دهد. هفت س��ال پس

۱۲۸۸از امضای این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس تاسیس شد و یک سال بعد یعنی در 

به یک منبع عظیم نفت در مسجد سلیمان دسترسی پیدا کردن�د و در این فاص�له مش�غول ایج�اد

۱۲۹۱پاالیشگاه آبادان ش�دند ک�ه نفت از مس�جد س�لیمان ب�ه آب�ادان منتق�ل ش�ود. بن�ابراین در 

۱۳۱۲ صادر می شود. البت��ه در ۱۹۱۲پاالیشگاه آبادان تاسیس می شود و اولین محموله نفت در 

 س�ال تمدی�د ک�رد ک�ه دیگ�ر ب�ار در ازای۶۰رضا ش�اه این ق�رارداد را ب�ا دولت انگلیس ب�رای 

دری�افت بخش�ی از درآم�د نفت، بخش عم�ده نص�یب ش�رکت انگلیس�ی می ش�د. بع�دها ی�ک

کنسرسیوم نفتی شکل گرفت تا کارها  ام�ورات مرب�وط ب�ه ص�نعت نفت را ب�ه پیش ببرن�د. این

یک نگاه بسیار گذار بود به شکل گیری پاالیشگاه آبادان و تاسیسات نفت و گاز خوزس�تان ب�ه

ط��ور کلی. مجم��وعه ای ک��ه ت��ا قب��ل از انقالب بزرگ��ترین مجموع��ه تولی��د نفت در خاورمیان��ه

 هزار بشکه نفت را تصفیه کند.۶۰۰محسوب می شد و روزانه قادر بود 
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اما اولین نسل کارگران نفت از میان بومیان محل و بیشتر بخش عرب نشین ایران ) خوزستان و

اهواز ( تامین شد و به اض�افه بخش زی�ادی از ای�ل بختی�اری ک�ه تابس�تانها ب�ه این منطق�ه ک�وچ

می کردند و زمستانها به محل خودشان باز می گشتند.

این کارگران را از خان ها  اجاره می کردند. مثال به خان بختیاری یا قشقایی و ی�ا خان��دان ش�یخ

خزع�ل می گفتن�د ک�ه م�ا فالن تع�داد ک�ارگر نی�از داریم. بع�د ک�ارگر را از خ�ان می گرفتن�د و

دستمزد را نیز به خان تحویل می دادند که خان نیز بخشی از آن را برمی داشت و بخش��ی را ب��ه

کارگران پرداخت می کرد.

 این دوره تا زمانی که کارگران بتواند تشکلی یا صنفی را برای دریافت مطالبات خودفتاحی:

داشته باشند چقدر به طول می انجامد؟

 این دوره بس�یار ط�والنی اس�ت. چ�ون ک�ه در آن دوره ک�ارگران اغلب دارایخسروشاهی:

پیشینه دهقانی و فاقد سواد� بودند. حتی خود آب�ادان مانن�د ده�اتی کوچ�ک ب�ود ک�ه بع�دها ب�ه

سمت شهری شدن توسعه پیدا ک�رد. )مس�جد س�لیمان ی�ا دو گنب�دان ن�یز روس�تاهای ک�وچکی

بودند. که حتی به جایی راهی نداشتند( آبادان مثال جزیره کوچکی بود که بیشتر به م�اهیگیری

یا کشت خرما وابسته بودند و بین آبادان یا بصره ی ع�راق فاص�له ای نب�ود و ب�ه راح�تی رفت و

آمد وجود داشت و تمام اینها با هم دارای رابط�ه ف�امیلی بودن�د. ح�تی از حم�ل و نق�ل و جاب�ه

جایی کاال بین دو طرف امرار معاش می کردند این نفت بود که در این منطقه یک دگرگ��ونی

عمده به وجود آورد.

انگلیسها هم بسیاری از افراد فقیر را از هند می آورند. ح�تی اولین اعتص�اب ن�یز اگ�ر ب�ه وج�ود 

آمد به ابتکار این استادکاران و کارگران هندی  بود که کارگران ایرانی ن�یز ب�ه آنه�ا پیوس�تند.

بعد از آن بود که اعتصاب دیگ�ری ش�د ک�ه ایرانی ه�ا می خواس�تند دستمزدش�ان مث�ل هن�دی ها

بشود.

 این مربوط به چه سالی است؟فتاحی:

. اختالف طبق�اتی در آب�ادان وحش�تناک ب�ود. در آن زم�ان۱۳۲۲ ت�ا ۱۳۲۰ بین خسروشاهی:

پیشرفته ترین امکاناتی که در کشورهای صنعتی بود در آبادان پیدا می شد ولی ب�رای کارمن�دان

خارجی بود و در یک سطوح پایین تری تا حدودی کارمن�دان ای�رانی ش�رکت نفت. )ک�ه البت�ه

بسیار کم بودند( فروش�گاه هایی در آب�ادان ب�ود ک�ه مانن�د فروش�گاه های م�درن ام�روزی تم�ام

امکانات در آنها عرضه می شد. آبادان از نظر آب تسویه شده در ایران اول بود. دستگاه تص�فیه

آبی گذاشته بودند که آب تصفیه شده را برای کارمندان عالی رتبه “بریم” می بردند. بعدها که

خواسته ها زیاد شد و درگیری هایی پیش آمد، به  ناچار آب تصفیه ش�ده را ب�رای تم�ام آب�ادان

کشیدند.
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که اول چیزهایی به اسم ” بمبو” سر کوچه ها وجود داشت که مردم آب تصفیه شده را از آنه��ا

برمی داش��تند ولی ب��ه م��رور ب��رای خانه ه��ا هم کش��یدند. ش��هر دارای باش��گاه س��وارکاری ی��ا

اتومبیلرانی ی�ا ان�واع کاباره ه�ای م�درن وج�ود داش�ت. منتهی اینه�ا تمام�ا در اختی�ار کارمن�دان

خارجی یا تعداد معدودی کارمند عالی رتبه ایرانی بود. بعد از ملی شدن ص�نعت نفت ب�ود ک�ه

جابه جاهایی صورت گرفت و بیشتر این کارگران و کارمندان را ایرانی ها را تشکیل می دادند.

در آن مقطع حتی ورود افرادی به جز خود خارجی ه�ا ح�تی در خیابانهایش�ان هم ممن�وع ب�ود.

حتی اگر کسی برای قدم زدن به این منطق�ه می رفت پاس�بانها دس�تگیرش می کردن�د و تحوی�ل

کالنتری می دادند، پلیس هم از خانواده یا هر کس دیگری ضمانت می گرفت که دیگ�ر س�ر و

کله اینها در ان اطراف پیدا نشود.

 این اوضاع تا دوران شکل گیری تشکلها ادامه دارد؟فتاحی:

 شدت اختالف طبقاتی در حدی بود که می توان گفت آب��ادان در آن م��وقعیتخسروشاهی:

یک آفریقای جنوبی دیگری بود که آپارتاید در آن نه بر مبنای رنگ پوس�ت بلک�ه ب�ر اس�اس

تبعیض طبقاتی واقعی و ملموس بن�ا ش�ده ب�ود. کارگره�ا در زاغه ه�ا زن�دگی می کردن�د ک�ه از

حصیر ساخته شده بود. یا یک انبارهای بسیار بزرگی بود که پ�ر از ورقه�ای آهن ب�ود ک�ه مثال

ده متر در دویست متر بود که تبدیل به محل زندگی کارگران شده بود. مثال خانواده ها با بند و

طناب مقداری پارچه دور خودشان کشیده بودند که در حکم حصار بود. و مثال ممکن بود در

 خانواده زندگی کند. در حالی ک�ه ن�ه ته�ویه ای ب�ود و ن�ه۱۰۰ تا ۵۰هر یکی از این انبارها بین 

هیچ امکانات بهداشتی ای داشتند. تازه اینها کسانی بودند که وضعشان بهتر بود وگرنه بقی�ه ک�ه

در ” حصیر آباد ” و ” احمد آباد” و ” چادر آباد ” زندگی می کردند .

بریم به وجود آمد که در آن ب�رای کارمن�دان ای�رانی خان�ه س�اختند و س�پس "بعدها به مرور  "
خانه هایی برای کارگران ایرانی نیز ساخته شد که البته در این م�ورد هم ب�ا لح�اظ ک�ردن ی�ک

سری رتبه بندی و درجه بندی به کارگران خانه می دادند  مثل اینکه حقوق چقدر باشد، یا فرد

متاهل باشد، با سابقه کارش چند سال باشد، ولی به طور واقعی هم در محی�ط ک�ار و خ�ارج از

آن یک تبعیض فاحش وجود داشت.

محیط کار هم به معنای واقعی سربازخانه بود نه محیط کار. کارمند هر چه ک��ه می گفت ف��ارغ

از درستی یا نادرستی باید انجام می شد. شاید بعدا می شد رفت و اع�تراض ک�رد ولی در لحظ�ه

باید انجام می شد. درست مانند ارتش.

در این مقطع ش�رکت نفت و ک�ل خوزس�تان دس�ت انگلیس ه�ا ب�ود یع�نی فرمان�دار، اس�تاندار،

شهردار، کالنتر، رئیس شهربانی تماما انتصابی بود مثل ح�اال ک�ه امام�ان جمع�ه را ف�رد خاص�ی

انتخاب می کند آن وقت تمام اینها ح�تی خ�ود  ام�ام جمع�ه بای�د ب�ا نظ�ر و ص�الحدید انگلیس�ها
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انتخاب و انتصاب می شدند. کسی بدون اراده آنها کاری نمی کرد. مثل االن که حتی اس��تاندار

باید با اجازه امامان جمعه عمل کند.

شرکت نفت به مرور مجبور به پذیرش شوراهایی شد، مثال شورایی ک�ه ه�ر کس ه�ر مش�کلی

دارد با استادکارها مطرح کند اس�تادکارها ب�ا کارمن�دها مط�رح و در نه�ایت کارمن�دها ب�ه ب�اال

انتقال بدهند.

ش��روع س��ازماندهی و تش�کل یابی در نفت از اینج��ا ب��ود. چ�یزی ش�بیه مانوفاکتوره��ا ی��ا ن��وعی

پدرساالری بود. یعنی نوعی رابطه استاد و شاگردی برقرار ب�ود و غ�یر ممکن ب�ود ش�ما شخص�ا

بتوانید مشکل ات را با کسی به جز استادکار مطرح کنی.

در محیط کاری ک�ه اختالف�ات و درگیری ه�ای ب�ه وج�ود آم�ده  و کم کم۱۳۲۰خیلی قبل از 

 علی امید که نماینده کارگران نفت ب��ود۱۳۲۰بود، پذیرفتند نماینده کارگران انتخاب شود. در 

 س��ال پیش ب��ه خ��اطر تالش ب��رای۱۲ س��ال از زن��دان ب��یرون آم��ده ب��ود. این ف��رد ۱۲بع��د از 

 سال راهی زندان شده بود اما از زندان آمد و دوباره اقدام به سازماندهی کرد. و۱۲سازماندهی 

به خاطر سوابقش کارگرها دوباره او را به نمایندگی انتخ�اب کردن�د. زم�انی ک�ه من س�ر ک�ار

رفتم دیدم که روی همه دیوارها نوشته اند :

” علی امید را انتخاب کنید “

 یوسف افتخاری به دستور کمیته به خوزس��تان می آی��د۱۳۰۸ علی امید بود. سال ۱۳۰۶در سال 

و ب��ا امی��د ارتب��اط می گ��یرد و س��ازماندهی مخفی راه می اندازن��د تش�کل می زنن��د و اعتص��ابات

 ک�ه توده ای ه�ا از زن�دان آزاد می ش�وند و ب�ه خوزس�تان۱۳۲۰ب�زرگی راه می اندازن�د. در س�ال 

می آیند در ابتدا یک شورای اتحادیه های کارگری را سازماندهی می کنند که از می�ان اص�ناف

شروع می کنند.

 باالترین قدرت این تشکلها چه کسانی بودند؟فتاحی:

 بعد از اینکه چندین اتحادیه مختلف به اتحادیه ش�وراهای ک�ارگری پیوس�تند،�خسروشاهی:

 به وجود آمد. همین شورا باعث شد ت�ا در سراس�ر کش�ور۱۳۲۵شورای متحد مرکزی در سال 

اتحادیه ه�ای ب�ه وج�ود بیای�د و هم�ه ب�ه این ش�ورا بپیوندن�د. در کن�ار همین یوس�ف افتخ�اری

برزگ�ران ک�ه بیش�تر در ن�واحی ش�مالی –تشکالتی درست کرده بود با نام اتحادی�ه کش�اورزان 
کشور فعال بود. این حتی اتحادیه ای بود که خود را در رقابت ب�ا ح�زب ت�وده می دانس�ت و ب�ه

عن�وان اتحادی�ه مس�تقل ک�ارگران تعری�ف می ک�رد. ب�دون ره�بری ح�زب ت�وده در این مقط�ع

اتحادیه معنایی نداشت. چون اساسا پایه ای وجود نداشت. این اتحادیه ها اگر چه با س�ازماندهی

 بود.۱۳۳۲ تا سال ۱۳۲۰از باال راه افتادند اما اوج قدرت آنها از 
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 در دوره ای ک��ه این تش��کلها بودن��د بیش��ترین مطالب��ات چ��ه ب��ود و ش��روع افت از کیفتاحی:

شروع شد؟

 چندین اعتصاب مهم در خوزس�تان ش�کل گ�رفت. مثال در۱۳۲۷ تا ۱۳۲۰ بین خسروشاهی:

 یکی از مهم ترین خواسته ها لغو تمام قراردادها با انگلیسها و اخراج آنها بود. یعنی اگ�ر۲۷سال 

بخواهیم به ریشه اصلی ملی کردن صنعت نفت بازگردیم� می ش�ود ب�ه اینج�ا مراجع�ه ک�رد. این

یک خواست از باال نبود که به فکر کسی خطور ک�رده باش�د بلک�ه این ی�ک خواس�ت م�ردمی

بود. برای اینکه این ها سالها با مردم مانند برده رفتار می کردند. یکی از مهم ترین ها اعتصاب ها،

 )اول ماه می( ب�ود ک�ه اعتص�اب بس�یار گس�ترده ای ش�کل گ�رفت و۱۳۲۵اعتصاب اردیبهشت 

راهپیمایی در سراسر کشور برگزار گردی�د. این اعتص�اب ت�ا بیس�تم م�اه می ب�ه ط�ول انجامی�د و

 ماه همان سال مجب�ور ش�دند ق�انون ک�ار۲۸آغاجری و اطراف را نیز در بر گرفت تا جایی که 

تصویب کنند. تا پیش از این اصال قانون کار وجود نداشت. هر کس در هر کارگاهی هر جور

که دلش میخواست کارها را به پیش می برد. در ماه ت�یر یکی از بزرگ�ترین اعتص�ابات ص�نعت

 تیر اوج درگیری ای بود ک�ه خواس�ته هاعب�ارت۲۳نفت شکل گرفت که یک ماه طول کشید. 

بودند از:

برداشتن تمام تبعیضات موجود بین کارگران، محاکمه کارگران در دادگاههای رسمی کش��ور

نه در محیط کار، مسائلی مانند مزد، مسکن و تعطیلی جمعه.

 تیر اوج اش بود که انگلیس از کانال شیخ ها تعدادی از اعراب را مسلح کرد ک�ه تیران�دازی۲۳

 نف�ر از کارگره�ا کش�ته ش�دند. تع�داد زی�ادی زخمی ش�دند و م�ردم ی�ک ع�ده از۵۰کردند و 

خارجی ها را کشتند. درگیری آنقدر شدید بود که انگلیس ناوگان اش را آورد و لنگر انداخت

و دولت هم مثال اعتراض کرد! این اعتصابات باعث شد که شکست پذیر بودن دولت انگلیس

به چشم کارگران بیاید و آن ابهت بشکند و اتوریته اش خرد بشود. ت�ا ج�ایی ک�ه بحث اخ�راج

کامل اینها و کنترل نفت به دست ایرانیها پیش آمد.

آن موقع فردی با نام مصباح فاطمی استاندار خوزستان بود. فاطمی یک آدم سرسپرده و ج��انی

بود ک�ه حک�ومت نظ�امی اعالم ک�رد و ب�ا مس�لح ک�ردن ب�رخی م�زدور ریختن�د و اعتص�اب را

سرکوب کردند ولی در نهایت نتواستند به خواست ها پاسخی ندهند.

ط�وری ش�د ک�ه س�ه تن از نماین�ده های ح�زب ت�وده را ک�ه آن وقت در دولت وزی�ر بودن�د ب�ه

خوزستان آوردند. آن ها با کارگران صحبت کردند و اعتص�اب را خواباندن�د. همین بهان�ه ب�ود

 و با در راس بودن قوام السلطنه و بهان�ه ک�ردن تیران�دازی ب�ه ش�اه، س�رکوب هم�ه۱۳۲۷که از 

جانبه جنبش کارگری را شروع کردند و حزب توده را غیر قانونی اعالم کرد و و تمام رهبران
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نفت را تبعید کردند. از جمله همین امی�د و نجفی و چن�د نف�ر دیگ�ر مانن�د حفیض اهلل کی�انی و

مرادی تبعید شدند .

 جم�ع کردن��د. بع�د از این هم۳۲در نهایت به طور کامل بساط حزب و تشکل را در آخر سال 

ما حرکت خاصی نکردیم چون سرکوب به شدت سنگین بود.

 روز۱۴بعد از مدتی کارگرها یک صندوق تعاونی را به وجود آوردند. آن وقته�ا دس�تمزها را 

 روز می داند چهارشنبه به چهارشنبه؛ تاریخی هم در کار نبود. بلی��ط بخت آزم��ایی را هم۱۴به 

چهارشنبه ها می فروختند(

 ش�نبه ک�ه حق�وق می گرف�تیم ده ت�ومن می دادن�د ب�ه۴ نفر بودند روز ۲۰این صندوق تعاون که 

 تومن می دادند به یک نف�ر ت�ا حق�وق بع�دی ک�ه ن�وبت ب�ه نف�ر۱۹۰یک نفر ) همه ( نوزده نفر 

دیگری می رسید. پول خوبی بود و می شد با آن مثال یخچال خرید. دیگر نیازی ب��ه قس��ط دادن

هم نبود. اگر چه در ابتدا از یک جمع دوستانه ش�کل گرفت ام�ا بع�دها همین در ب�یرون تب�دیل

شد به تعاونی مصرف و عده ای را انتخاب کردند به عن�وان ه�یئت م�دیره� تع�اونی مص�رف ک�ه

جنس را می خریدند و می بردند توی فروشگاه ولی به قیمت خرید می فروختند.

کم کم شرکت نفت ناچار شد خودش تعاونی را بپذیرد. و بع�د تع�اونی کارکن�ان ص�نایع نفت

سازماندهی ش�د ک�ه انتخ�ابی ب�ود. در دوره اقب�ال درگ�یری ش�د و هیت م�دیره را از ک�ارگران

 برگرداندیم به خود کارکن�ان۵۳گرفتند و انتصابی کردند ولی با یک درگیری دوباره در سال 

نفت. این تقریبا اولین شکل تشکل بود که من به چشم دیدم.

 این هیت م�دیره� تع�اونی خ�ارج از تع�اونی ت�اثیری در اعتراض�ات و اتح�اد ک�ارگریفتاحی:

داشت؟

 وقتی در رابطه با صندوقی تعاون جلسه برگزار می ش�د تم�ام مش�کالت بررس�یخسروشاهی:

می شد. در این بره�ه نماین�ده� ک�ارگر انتخ�اب می کردن�د مثال بخش تعم�یرات پاالیش�گاه ی�ک

نماینده داشت ابزار دقیق یک نماینده� داشت.

 تشکیالت سندیکایی غایب بودند، و تنها نماین�دگانی بودن�د ک�ه ک�ارگران۱۳۴۰ تا ۱۳۳۷بین 

انتخاب می کردند. این نماینده ها هم ج�دا ج�دا ک�ار می کردن�د. ه�ر کس می خواس�ت نماین�ده

بشود باید فرمی را تهیه می کرد و می داد به یک چهارم کارگران قس�متش ت�ا او را تائی�د کنن�د

که ما می خواهیم او نماینده ما بشود. فرد فرم را می گرفت و تک به تک ب�ه ک�ارگران مراجع�ه

می ک��رد و امض��ا جم��ع می ک��رد. اس��م و اس��م فامیلش��ان ب��ود و ش��ماره هاش��ان. مثال ش�ماره من

 بود.۱۹۷۴۷۴
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بعد از امضاها این فرم را به وزارت کار می داد. بعد وزارت کار یک ماه فرصت می گرفت. در

این فاصله یک فرم چهار صفحه ای می آمد که در اصل فرم ساواک بود که باید تمام جزئی��ات

زندگی و خویشاوندان را در آن پر می کردی.

بع�د ی�ک لیس�تی می آم�د ح�دود ده روز قب�ل از انتخاب�ات ک�ه در آن اعالم می ک�رد این اف�راد

می توانند کاندید بشوند و صندوق انتخابات فالن روز خواهد آمد. یک روز معین می شد برای

انتخابات و کارگران می رفتند و رای می دادند. روی نمایندگان به شدت حساس بودن��د و اگ��ر

کوچکترین ظنی می رفت که فرد فعال سیاسی است یا مد نظر کارگران است مطلقا محال ب��ود

که تائید شود.

 وضع این بود، تا اینکه در این فاصله نماینده های ک��ارگران ص��نعت نفت جن��وب دو۴۸تا سال 

سالی یک بار جمع می شدند و به تهران می رفتند با ش�رکت نفت پیم�ان دس�ته جمعی می بس�تند

در مورد حقوق مزایا مرخصی و برای خوزستان جیره خواربار هم می گرفتند. کار دسته جمعی

در این مقطع به این معنا بود. چون اینها می رفتند تهران، یکی دو ماه طول می کشید تا ق��رار داد

را امضا می کردند و بر می گشتند. این تنها دوره هایی بود ک�ه این نماین�ده ها ب�ا هم بودن�د اما در

همین وقت در تهران کارگران سندیکا داشتند و یک اتحادیه کارگران ته�ران هم داش��تند ک��ه

از چند سندیکا ساخته شده بود.

 برای ساختن و راه انداختن پاالیشگاه تهران به این شهر منتقل شدم و در واقع م��ا را ب��ه۴۷سال 

اجبار آوردند تهران )البته عده ای هم بودن�د ک�ه داوطلب آمدن�د(. در ابت�دا می خواس�تند هم�ان

بساط خوزستان را پیاده بکنند یعنی تبعیضاتی را که در خوزستان بود ت�ا آن موق��ع خیلی ه�اش

برطرف شده بود. اما در ابتدا ما یک نماینده انتخاب کردیم .

زمستان بسیار سختی بود و ما هم به خاطر راه انداختن پاالیش�گاه مجب�ور ب�ودیم م�دام در آنج�ا

باشیم در حالی ک�ه هن�وز رس�توران هم راه نیفت�اده ب�ود و م�ا هم از گرمس�یر آم�ده ب�ودیم و ب�ه

 ساعته س��ر ک��ار۲۴سردی عادت نداشتیم. خانه و زندگی نداشتیم و زن و بچه آبادان بودند. ما 

بودیم. تا اینکه دیدیم نمی شود و گفتیم ما باید یک نماینده انتخاب کنیم.

یک فردی بود به اسم لم یزرع که در حفاظت بود، منتها اینها هم کارگر بودند )مسلح نبودند(

در اصل نگهبان بودند. این را علم کردند. مثال وق�تی ک�ارگر دی�ر می آم�د این می گفت بروی�د

مسئله ای نیست! در حالی که در اصل از حقوقمان کم می شد. می گفتند این آدم خوبی است و

این را انتخ�اب ک�ردیم. اتفاق�ا س�ال بع�د پیم�ان دس�ته جمعی ب�ود وس�ط� پیم�ان دی�دیم� نماین�ده

خوزستان آمد و گفت: این کیه انتخاب کردید این که نماینده کارفرماست ه�ر چی م�ا گف�تیم

این گفت نه!

وقتی پیمان تمام شد گفتیم می خواهیم نماین�ده مان را ع�وض ک�نیم. ی�ک نام�ه ب�ه وزارت ک�ار

نوشتیم بعد چون امضاها خیلی زیاد بود و تقریبا اک�ثریت کارگره�ا امض�ا ک�رده بودن�د مجب�ور
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شدند قبول کنند. در این فاصله عده ای کارگر هم از تهران استخدام شده بودند. این تهرانی ه��ا

را از کارگاهه�ای آهنگ�ری و لوله کش�ی آم�ده بودن�د و داش�تند ت�ازه ک�ار را ی�اد می گرفتن�د.

)حدود صد نفر( بعد وزارت کارنامه داد گفت آنهایی که می خواهند نماینده بشوند را مع��رفی

کنید .

تصمیم گرفتیم که کلک بزنیم! باید دوباره تک�رار کنم ک�ه بین فع�الین ک�ارگری تص�میات ب�ه

ص��ورت ف��ردی اتخ��اذ نمی ش��د بلک��ه ی��ک جمعی وج��ود داش��ت ک��ه این ک��ار را می ک��رد و

تصمیمات را به پیش می برد. در جمع خود فکر کردیم که اگر دو نفر را انتخ�اب ک�نیم ه�ر دو

 نفر انتخاب کنیم. حاال برود و هر کس را۲۰نفر را ساواک� رد می کند بنابراین تصمیم گرفتیم 

دلش میخواه��د انتخ��اب کن��د. منتهی روی یکی دو نف��ر الکی تبلی��غ می ک��نیم و اص��لی را

می گذاریم برای آخر. چون اگ�ر ب�رای کس�ی تبلی�غ می ک�ردیم دیگ�ر س�اواک� اج�ازه نمی داد.

 نفر لیست جم�ع کردن�د و دادن�د ب�ه س�اواک. در این۱۹همین هم شد. بنابراین بچه ها آمدند و 

م��وقعیت خ��ود س��اواک دو نف��ر را از انب��ار نفت ری آورد پاالیش��گاه ک��ه یکی را گذاش��ت

آتش نشانی و یکی را گذاشت اداره انبارها که ابزارها که ص�بح ب�ه ص�بح اب�زار می داد و عص�ر

تحویل می گرفت. برای اینکه ارتباط نزدیک با کارگرها داشته باشند. بعد از انقالب معلوم شد

هردوی اینها ساواکی بودند. این ها آمدن�د و فض�ای ته�رانی و آب�ادانی را پیش آوردن�د، چ�ون

خودشان تهرانی بودند. گفتن�د اص�ال چ�را بای�د آب�ادانی باش�ند. بن�ابراین س�عی کردن�د اختالف

 نفر آبادانی بودند و اکثریت با آنها ب�ود. ی�ک نف�ر هم ب�ه ن�ام ناص�ر۴۰۰درست کنند.  اما خب 

اسدی از بین تهرانی ها خودش را کاندید کرد. به هر ح�ال م�ا ن�وزده نف�ر لیس�ت دادیم ولی در

رستوران و در هر جایی عمدا در مورد ی�ک نف�ر ب�ه خص�وص ح�رف می زدیم ک�ه س�اواک� را

 روز نامه آمد و او را رد کردند. فردی بود ب��ه۱۵تحریک کنیم تا او را رد کند! خالصه بعد از 

نام حشمت. بعد بچه ها گفتند دیگر حرفی نزنیم تا دو روز به انتخابات مانده بگوییم چ�ه کس�ی

را کاندید می کنیم. دو روز مانده من را معرفی کردند. صندوق آوردن�د و رای گ�یری کردن�د.

رقیب من لم یزرع بود که برای او هم یک صندوق جدا گذاشته بودند، حتی یک نفر هم به او

رای نداد. حتی معلوم شد خودش هم ب�ه خ�ودش رای ن�داده. او بع�د متوج�ه ش�د ک�ه از م�ا رو

دست خورده.

 کجا تبلیغ می کردید؟فتاحی:

 تو میکده ها عرق می خوردیم و تصمیم می گرفتیم. تو باشگاه ها. ما بیس��ت نف��رخسروشاهی:

بودیم. حمید جاگرانی، رسول فقازاده، حشمت رییسی، خسرو غدیری.

 همه این جمع آبادانی بودند؟فتاحی:

 بله، همه!خسروشاهی:



 / تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت13 

 یعنی برای تهرانی ها تبعیض قائل می شدید؟فتاحی:

 نه خیر. آنها همه تازه کار بودند. اصال تجربه و شناخت نداشتند. این بچه ها ه��رخسروشاهی:

 ت�ا۴ سال سابقه داشتند که از آبادان به تهران آمده بودند. بع�د هم ب�ه این جم�ع ۲۰ تا ۱۵کدام 

دانشجو از دانشگاه تهران اضافه شد که توی میکده ما را می دیدند.

 اینها چطوری راه پیدا کردند به جمع شما؟فتاحی:

 م�ا ی�ک مش�کلی داش�تیم و آن این ب�ود ک�ه تع�دادی از فرزن�دان کارگره�ا درخسروشاهی:

درس ها تجدید می شدند. یک طرحی دادیم� به خانم امیدیان که رئیسامور م�الی ک�ارگران ب�ود

و انس��ان خیلی پ��اک و ش��ریفی ب��ود م��ا ط��رح دادیم ک��ه ب��رای بچه ه��ای تجدی��دی کارگره��ا

می خواهیم در منازل کارگران کالس آموزشی بگذاریم و وسیله می خواهیم مثل میز و صندلی

و تخته سیاه. ما بیست تا کارگر دیپلمه داشتیم که رفته بودندامتحان داده بودند و دانشگاه قبول

ش�ده بودن�د منتهی بودج�ه نداش�تند ک�ه برون�د. اون موق�ع ص�نعت مفت ب�ه بچه ه�ای کارمن�دها

بورسیه می داد و به کارگرها نمیداد. م�ا رف�تیم پیش اقب�ال ص�حبت ک�ردیم و بع�د از گفتگ�وی

 ساعته قبول کرد که به آن ها هم بورسیه بدهد. اینها رفتند دانشگاه و کانال ما شدند ب��ا۴مفصل 

دانشگاه. از طریق آنها گفتیم چندتا از دانشجوهای قدیمی بیایند و ب�ه بچه ه�ا در تابس�تان درس

بدهند مثل ریاضی بود که اغلب تجدید می شدند. اینه�ا ب�ه ه�ر ح�ال دیگ�ر در خان�ه کارگره�ا

رفت و آمد می کردند. ما پنجشنبه جمعه ها اتوبوس می گرفتیم برویم کرج و این ه�ا ب�ا خ�انواده

همراه ما بودند.

حتی خود خانواده ها می گفتند که تمام این شاگردهای تجدیدی سیاسی شدند. در ح��د فاص��ل

… بود و تمام این دانشجوها هم از بچه های چپ بودند و سیاسی ۵۵ تا ۴۹
موسی یکی از این دانشجوها بود که بعد از انقالب شد وزیر راه و ترابری. بعد ما میرف��تیم از او

 کوپن نفت و بنزین می گرفتیم. اسم هاشان را هم یادم نیست ولی ف��رقی هم ن��دارد۵۰۰ تا ۵۰۰

چون اسامی هم مستعار بود. اونی هم که وزیر شد و من یادم است چون توی تلویزیون دی��دیم�

و رفتیم یقه اش را گرفتیم.

 اینها روی شما چه تاثیری داشتند؟فتاحی:

 حش�مت رئیس�ی بع�دها رفت و ک�ارگر چاپخان�ه ش�د م�ا خودم�ان ت�و چاپخان�هخسروشاهی:

کتابهای جلد سفید را چاپ می کردیم و می دادیم جلوی دانشگاه توزیع می شد .

 که انتخابات شد و ما نماینده ش�دیم. معم�وال بای�د ص�بر ک�نی ت�ا از وزارت ک�ار حکم۴۸سال 

 روز یکی از کارگره��ای۱۵نمایندگی بیاید که یک ماه تا چهل روز طول می کش��د بع��د از ده 

. خواست زحمتکشان نفت "پاالیشگاه آمد و یک نامه ای به ما داد. نوشته بود  "
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یک نامه مفصل بود با یک مشت خواسته. آقای خرم نیا کسی بود ک��ه در پاالیش��گاه آب��ادان و

 وقتی شاه برای بازدید از کارگاه مرک�زی آم�د و می خواس�ت رد بش�ود این جل�وی۴۶در سال 

شاه را می گیرد )کارگر تراشکار ( و می گوید این خط کشی ها را دیروز کردند. این لباس کار

را دیروز دادند تو بروی از ما می گیرند. ما ز مشکالت یاد داریم. مشکالت بهداشت و درم��ان.

خودم هم ناراحتی معده دارم.

بعد هم می گوید حاال که ت�و ب�روی م�ا را س�اواک ب�ه زن�دان می ب�رد. این ک�ار را نکردن�د ولی

منتقلش کردند به تهران. این فرد نامه را داد به من. م�ا خوان�دیم و گف�تیم الاق�ل بگ�ذار حکمم

بیاید و بعد شروع کنیم. بعد هم این نامه را هر کسی بخواند می گویند اینها چپ هس��تند. گفت

همین هست  که هست. اینجا جوجه را آخر پائیز نمی شمارند اول می شمارند.

گفتم اگر بگویم نه میگوید من جا زدم. گفتم چکار کنیم؟! توی همان جمع با بچه ها ص��حبت

کردیم. به این نتیجه رسیدیم که ببریم و بدهیم تا سایر نماین�ده ها هم امض�ا کنن�د. و ب�ا امض�ای

سایر نمایندها ها ببریم و به وازرت نفت و کار بدهیم.  حتی ساواک رفتیم و یک عده ای امض��ا

 نفر امضا کردند. ب�ردیم پس�ت ک�ردیم ب�رای وزارت ک�ار و نفت و س�اواک.۵-۴نکردند ولی 

چند وقت بعد ساواک شهر ری ما را خواست و گفت این چیه؟

یعنی چی به جای ک�ارگران نفت نوش�ته ای زحمتکش�ان نفت؟ گف�تیم خب زحمت می کش�ند؟

گفت خودت را به اون راه می زنی یا اینکه می فهمی زحمتکشان یعنی چ�ه؟ گفتم یع�نی کس�ی

که زحمت می کشد. گفت این نامه چیه؟

گفتم من چپ و راستش را نمی دانم. کارگرها این را نوشتند دادند به من و گفتند برو بفرس��ت

برای اینها. کار من از همینجا شروع شد. توی پاالیش��گاه چن��دین مش��کل داش��تیم. یکی اینک��ه

نماینده محل نداشت یک جای ثابتی که کارگرها به او رجوع بکنند.
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بخشدوم

سازماندهیمجمععمومیسندیکا

قبل از اینکه مطلبی را بگویم باید عرض کنم که پانزده روز گذشت. چ��ون م��ا خسروشاهی:

 روز دستمزد خود را می گرفتیم. دستمزد ها داخل پاکت به دستمان۱۵ روز به ۱۵اون موقع هر 

می رسید، بانکی نبود. رسیدی را امضا می کردیم و پ��ول خ��ود را می گرف��تیم. من دی��دم پ��اکتم

خیلی کلفت شده است .

 س��اعت ک��ار ک��رده ام، ص��د و پنج��اه ی��ا۴۴ روز ۱۵باز کردم و دیدم که من در حالی ک��ه طی 

 توم��ان، پنج ه��زار توم��ان۱۰۰۰دویست ساعت اضافه کاری برای من نوشته اند و مثال به ج��ای 

پرداخت کرده اند. گفتم یعنی چه؟ نزد رییس روابط صنعتی رفتم که آقای ن��وروزی ب��ود. این

آقا آسوری و روی هم رفته مرد خوبی بود. گفتم آقای نوروزی جریان چیه؟ من اضافه کاری

نداشتم که اینقدر پول برای من نوشته اند. گفت نماینده سابق می گرفت و دس��تورالعملی ب��رای

نماینده سابق آمده بود. وقتی تو انتخاب شدی ما یک نامه به رییس پاالیش��گاه نوش��تیم ک��ه ب��ه

این نماینده هم پرداخت کنیم که جواب آمد طبق معمول رفتار شود. نام��ه را نش��انم داد. گفتم

باشه دستت درد نکند. نامه را تکثیر کردم و در تمام بخش های پاالیشگاه نصب نمودم که قبال

این ط��وری ب��وده اس��ت. اض��افه کاری را قط��ع کردن��د. قبال اینط��وری ب��وده اس��ت ک��ه نماین��ده

بی وجدان دو سال اینطوری پول می گرفته است. رشوه به او می دادند. چون نیاز به مح��ل ث��ابتی

داشتیم که کارگران مراجعه کنند ب�رای آن تالش ک�ردیم ام�ا )م�دیریت(� زی�ر ب�ار نمی رفتن�د.

مجبور بودیم از صبح با یک دفتر سر تا ته پاالیشگاه را راه برویم و مش��کالت ک��ارگران را در
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 ت�ا ص�د مش�کل از ک�ارگران را در دف�تر۳۰دفتر بنویسیم و با آنان ص�حبت ک�نیم. در روز بین 

یادداشت می کردیم .

 شما جلسه عمومی برگزار نمی کردید� که بپرسید� خواسته ها و مطالبات چه هست ؟فتاحی:

این غیر از جلسات عم��ومی ب��ود. چ��ون در جلس��ات عم��ومی بیش��تر مش��کالتخسروشاهی:

عمومی کارگران مطرح می شد و نه خواست ها و مشکالت فردی .

 جلسات عمومی را کجا بر گزار می کردید؟فتاحی:

 در باشگاه برگزار می کردیم .خسروشاهی:

 در چه فاصله ای برگزار می کردید؟ هفتگی یا ماهانه ؟فتاحی:

ترتیب مشخصی نداشت. ه��ر از گ��اهی الزم می ش��د. چ��ون بای��د ک��ارگران در خسروشاهی:

جریان همه وقایع قرار می گرفتند. برخی اوقات پانزده روز یک بار و برخی اوقات ی��ک م��اه و

حتی دوماه یکبار بود .

 اقداماتی را که داشتید گزارش می کردید ؟فتاحی:

 اقداماتی که داشتیم یا مسائلی را که پیش رو داشتیم و قصد داشتیم انجام دهیمخسروشاهی:

را به کارگران گزارش می دادیم .

 با کارگران مشورت می کردید ؟فتاحی:

 دقیقا. در هر صورت مشکل محل را داشتیم و دیگر مشکل این بود ک��ه ب��ه ه��رخسروشاهی:

حال نماینده باید کار هم می کرد. مثال من هم کار تعمیرات را می کردم و هم باید به مشکالت

کارگران رسیدگی می کردم. ما با نماینده روابط صنعتی صحبت کردیم که نمی ش��ود هم ک��ار

کرد و هم به مشکالت کارگران رسیدگی کرد. گفت ما قانونی نداریم. بای��د در پیم��ان جمعی

چیزی گنجانیده شود. گفتم در هر صورت باید یگویم که من وقت رسیدگی ب��ه مش��کالت را

چندان ندارم. خود کارگران بیایند و هر کاری می توانند بکنند. که با کارگران صحبت ک��ردم

و حدود سی تا چهل کارگر هر هفته مسئول رسیدگی به مشکالت شدند. اج��ازه می گرفتن��د و

می رفتند. بعد گفتند که شما حق ندارید و نماینده باید دنبال مش��کالت باش��د. این ش��د ک��ه م��ا

)نماینده ها ( را از کار آزاد کردند که به مشکالت رسیدگی کنیم. مشکل مح��ل کماک��ان ب��ود

که مدیریت زیر بار نرفت تا اینکه مسئله انتخابات سندیکا پیشامد.

 از آن مقطع چه کارهایی کردید برای اینکه اولین سندیکا را تشکیل دهید ؟فتاحی:

 در محیط کاری مثل پاالیش��گاه ک��ه ح��دود س��ه الی چه��ار ه��زار ک��ارگر ک��ارخسروشاهی:

می کنند مشکالت خیلی زیاد است و بر طرف کردن آن از عهده یک نفر برنمی اید. ک�ارگران

هزاران مشکل دارند چه در بعد حق�وقی و داخ�ل محی�ط ک�ار و چ�ه از نظ��ر مش�کالت ب�یرون

محیط کار از قبیل بیمارستان و نام نویسی کودکان کارگران در مدارس و بیمه های اجتم��اعی،



 / تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت17 

زایمان و هزاران مشکل دیگر. از عهده یک نفر بر نمی آید و در دراز مدت به عکس خ��ودش

بدل می شود. یعنی نماینده زیر ضرب می رود و مورد تنفر قرار می گیرد چ��ون نمی رس��د. ح��اال

نماینده هر چقدر هم که خ��وب باش��د و ج��انش را هم ب��ر س��ر این ک��ار بگ��ذارد در روز فق��ط

می تواند به مشکل سه یا چهار کارگر رسیدگی کن��د. پس از بحث و بررس��ی ب��ا بقی��ه دوس��تان

کارگر تصمیم شد که به سمت تشکیل سندیکا حرکت کنیم و تع��داد وس��یعی ن��یرو ب��ه می��دان

بیاوریم که بتوانند تقسیم کار کنند. حداقل هر بخشی از کارگران به بخشی از مشکالت برسند

که انسجام کارگران را به ضد خودش مبدل نکنیم و کارگران از ایجاد تش��کل و وح��دت دور

نشوند. این پروسه ای بود که به طرف مسئله سندیکا رفتیم .

 پس از مشورت و تصمیم بر تشکیل اولین سندیکا اولین اقدامی که کردید چه بود ؟فتاحی:

اون موقع بر خالف نمایندگی مس�ئله تش�کیل س�ندیکا ب�ا هیچ مش�کلی مواج�ه خسروشاهی:

نبود.

 قانونا مجاز بود؟فتاحی:

 آره. فقط الزم بود که کارگران نامه ای را بنویسند، تعدادی آن را امضا کنند وخسروشاهی:

آن را به وزارت کار ارائه بدهن��د ک��ه م��ا خواه��ان س��ندیکا هس��تیم و فالن موق��ع هم انتخاب��ات

داریم، یک ناظر و صندوق برای م�ا بفرس�تید. معم�وال ی�ک م�اه ب�ه وزارت ک�ار فرص�ت داده

می شد. در این رابطه بایستی تاریخ مشخص می شد و روز انتخابات افرادی که مایل بودند خود

را به عنوان کاندید معرفی می کردند. در مجمع عمومی خوب رفقای کارگر عده ای را پیشنهاد

می کردند. تخت سیاهی بود که اسم نامزدها را بر رویش می نوشتند. چیزی از پیش تعیین ش��ده

به آن مفهوم نبود گرچه ما برنامه ریزی می کردیم و مشخص می ک��ردیم چ��ه کس��انی داوطلب

بشوند و چه کسانی را پیشنهاد کنیم که افراد خاصی بتوانند بیاین��د ک��ه کاره��ا را ب��ا هم نظ��ری

…جمعی به پیش ببرند. طوری نباشد که هردمبی��ل باش��د و فالنی و اینه��ا  . روز انتخاب��ات ک��ه
سال پنجاه بود وزارت کار آمده بود صندوق را گذاشتند و اسامی را روی تخته س��یاه نوش��تند.

صورت جلسه شد. کارگران آمدن��د و رای ریختن��د و ن��ه نف��ر ب��ه هم��راه چن��د علی الب��دل و دو

بازرس را انتخاب کردند. این نه نفر کسانی بودند که مورد توافق جمع پیش برنده کار سندیکا

قرارگرفته بودند.

 یعنی همان جمعی که از قبل خودتان مشورت کرده بودید ؟فتاحی:

 بله. انتخابات سندیکا این طور پیش رفت. ما ی�ک اساس�نامه داش�تیم ک�ه آن راخسروشاهی:

در مجمع عمومی به تصویب رساندیم. اساسنامه را باید برای تایید به وزرات کار می فرس��تادیم�

که به ثبت می رسید و شماره ثبت سندیکا می بایست اعالم می شد. ما اساسنامه را فرستادیم. در

اساسنامه های معمول حق عض��ویت دو توم��ان ب��ود ک��ه م��ا پنج توم��ان نوش��ته ب��ودیم. در س��ایر
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اساسنامه ها معموال خود کارگران باید حق عضویت ماهیانه را به سندیکا پرداخت می کردند اما

ما در اساسنامه قید ک��رده ب�ودیم ک�ه خ�ود ش��رکت نفت مس�تقیما ح�ق عض�ویت را از حق�وق

کارگران برداشت نماید و به حساب سندیکا بری��زد. مگ��ر کس��ی مس��تقیما ب��ه حس��ابداری نام��ه

بنویسد که عضو سندیکا نیست که حق عضویت از حقوقش کسر نشود که چنین کس��ی نب��ود.

از جمله مسئله داشتن نشریه، باشگاه، تعاونی مصرف، تعاونی اعتبار را هم در اساسنامه داش��تیم.

خالصه اساسنامه رفت و به ثبت رسید و برگشت. در آن زمان ما چهارصد و خ��رده ای ک��ارگر

پیمانی در پاالیشگاه داشتیم که همه را عضو سندیکا کردیم و برایشان ک��ارت ص��ادر ک��ردیم.

این کارگران پیمانی هیچ بیمه ای نداشتند و حتی پولی ک��ه ب��رای بیم��ه اجتم��اعی از حقوقش��ان

کسر می شد به بیمه پرداخت نمی شد که بتوانند از درمان ارزان استفاده� کنند. آن ها را که عضو

کردیم و یقه پیمانکار را گرفتیم. پیمانکاران گفتند که اصال به شما ربطی ن��دارد و رفتن��د و ب��ه

وزارت کار شکایت کردند. ما را وزرات ک��ار ش��عبه ش��هر ری خواس��تند. در آن جلس��ه رییس

ساواک شهرری سرهنگ معصومی، رییسامور اداری، رییس روابط صنعتی و رییس اداره ک��ار

شهر ری به همراه دو نفر دیگر بودند. ما هم به همراه یک تیم سه نفره از سندیکا رفته بودیم و

هشت نفر از مسئولین پیمانکاران هم در جلسه بودند. آن ها شروع به سر و صدا کردند که ش��ما

حق ندارید چنین کار بکنید. به چه مجوزی این ها را عضو کردی��د؟ و ش�ما اص�ال ح�ق نداری��د

چنین کاری بکنید .

البته آن ها می دانستند که کارگران پشت ما هستند و ما به پشتوانه کارگران چنین ک��اری ک��رده

بودیم. ما اساسنامه را نشانشان دادیم و گفتیم که در آن نوشته اساس��نامه “ک��ارگران پاالیش��گاه

تهران”. گفتیم که پیمانی ها هم ک��ارگر هس��تند و در پاالیش��گاه ته��ران ک��ار می کنن��د. آش��پز و

باغبان و نامه بر پاالیشگاه هم ک��ارگر پاالیش��گاه ک��ارگران هس��تند و در آن ک��ار می کنن��د. در

اساسنامه نوشته شده است “کارگران پاالیشگاه تهران” نه “کارگران نفت پاالیشگاه ته��ران ” و

اساسنامه ثبت هم شده است. معصومی رییس ساواک شهر ری یک نگ��اهی ک��رد و گفت من

می روم حق با ایشان است. بلند شد و رفت، جلسه به هم خورد و ما هم ش��نگول و ش��اد رف��تیم.

آن ها گفتند که شما باید مجمع عمومی بگذارید و اساسنامه را عوض کنید که ما گفتیم نیازی

به این کار نیست. در هر صورت کارگران پیمانی عضو شدند و فشار را به پیمانکاران اف��زایش

دادیم .

 من چهار دقیقه وقت دارم که بحث امروز را به پایان برسانم .فتاحی:

 در هرصورت این مسئله پیمانکارها را ح��ل ک��ردیم و تم��ام لیس��ت ها را ب��یرونخسروشاهی:

آوردیم و از ابتدا تا انتها تمام حقوق معوقه و بیمه ها را پس گرفتیم و به حسابشان ریختیم. پس

از انقالب هم همه با همان کارت های سندیکا برگش��تند ک��ه هن��وز ک��ارگر پیمانک��اری بودن��د.
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سندیکا راه افتاد و جلسات آن آرام آرام به پیش رفت. یکی از مسائل اساسی ک��ه بای��د در این

فاصله اشاره کنم، مسئله آگاهی کارگران به ریز مطالب بود .

 مکانیزمش چه بود ؟فتاحی:

 مجمع عمومی .خسروشاهی:

 هر از گاهی یا منظم ؟فتاحی:

 مجمع عمومی را هر وقت که میم خواس�تیم در باش�گاه برگ��زار می ک�ردیم. ی�اخسروشاهی:

اینکه از کانال اطالعیه هایی که هر روز صادر می ک��ردیم و روی برد ه�ا نص�ب می ک��ردیم، بین

کارگران روی میز ها پخش می کردیم و ی��ا ب��ه هنگ��ام ت��رک پاالیش��گاه ب��ه دستش��ان می دادیم

اطالع رسانی می کردیم. اطالعیه ه��ا چه��ار ص��فحه ب��ود و مث��ل ی��ک نش��ریه ب��ود. این ب��ود ک��ه

کارگران خود را در میدان می دیدند و از تمام ریز مسائل باخبر بودند .

؟فتاحی: … این سال پنجاه و دو بود 
 انتخاب��ات س��ندیکا ب��ود. در این۵۰  ب��ود. چ��ون س��ال ۵۲ و ۵۱ آره دیگه س��ال خسروشاهی:

 انجامید.۵۳فاصله چند اعتصاب کوچک برگزار شد که نهایتا به اعتصاب بزرگ سال 
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بخشسوم

1353اعتصاب

 اتفاق می افت��د. اگ��ر ممکن اس��ت۱۳۵۳ مهمترین اعتصاب کارگری آن دوره در سال فتاحی:

 کارگران نفت منجر شد و قضیه از چه قرار بود؟۵۳بفرمایید چه مبارزاتی به اعتصاب سال 

  هر دو سال یک بار در شرکت نفت پیمان دسته جمعی ب��ه امض��ا می رس��ید. م��اخسروشاهی:

 ی��ک پیم��ان دس��ته جمعی ب��ا وزارت نفت داش��تیم. بخش��ی از خواس��ته های پیم��ان۵۱س��ال 

دسته جمعی را به ما دادند و برخی را ندادند. از جمله مسئله جیره خواربار که به نتیجه نرسید .

 آن موقع نماینده های همه سندیکا از جاهای مختلف برای مذاکره می رفتید؟فتاحی:

 معموال این طوری بود که نماینده های کارگران نفت خوزس��تان۵۱آره قبل از خسروشاهی:

که تحت نظر کنسرسیوم نفت بودند و ربطی به شرکت ملی نفت نداشتند به تهران می آمدند و

 درصدی از همان ق��رارداد نفت ب��ه ک��ارگران نفت ش��مال۲۵پیمان دسته جمعی می بستند. کسر 

کشور پ��رداخت می ش��د. یع��نی ک��ارگران ش��مال نفت پیم��ان دس��ته جمعی نداش��تند. م��ا ب��ه این

 اولین پیمان دسته جمعی مشترک با ک��ارگران خوزس��تان را۵۱موضوع اعتراض کردیم و سال 

امضا نمودیم .

خواسته هایی را هم مطرح نمودیم. خیلی چیزها بود .

. شما آن زمان تهران بودید؟۵۱ سال فتاحی:

 بله. هم در تهران و هم در خوزستان سندیکا داشتیم .خسروشاهی:

 رابطه هم داشتید ؟فتاحی:
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  بله. از خوزستان آمده بودند و از تهران و بقی�ه ش�هرهای ش�مالی مث��ل ت�بریز وخسروشاهی:

کرمانشاه هم بودند .

 آن ها هم سندیکا داشتند؟فتاحی:

 یا نماینده بودند و یا سندیکا داشتند. در هر صورت در پیمان دسته جمعی س��الخسروشاهی:

 خواسته های زیادی مطرح شد که بخشی از آن را دادند و بخشی را ندادند. از جمل��ه ج��یره۵۱

خواربار که کارگران خوزستانی می گرفتند اما به کارگران نفت شمال کشور ارائه نمی شد .

 چرا؟ در خوزستان سندیکا قوی تر بود یا اینکه کنسرسیوم ارائه می داد ؟فتاحی:

 در بحبوحه جن�گ جه�انی دوم ک�ه ن�ان نای�اب ش�ده ب�ود ک�ارگران اعتص�ابخسروشاهی:

 کیلو ذغال به عنوان جیره خوارب��ار ب��ه ک��ارگران داد۵۰ کیلو آرد و ۵۰کردند و شرکت نفت 

که در خانه خود نان می پختند. مسئله نان کارگران به این شکل حل شد. کم کم در قرارداد ها

…این مسئله گنجانده شد و چیزهای دیگه ای مثل نخود، لوبیا، ع��دس، ب��رنج و  ب��ه آن اض��افه
شد. منتهی تنها به کارگران نفت خوزس��تان می دادن��د و ب��ه ک�ارگران ش�مال نمی دادن��د. چ��ون

خوزستان کوچک بود این خواربار در آبادان، اهواز، مسجد سلیمان، هفتگل و آغاجری ارائ��ه

می شد. محل ه�ای مشخص�ی ب�ه ن�ام رش�ن خان�ه درس�ت ک�رده بودن�د ک�ه ک�ارگران مراجع�ه

می کردند و جیره ماهیانه خود را می گرفتند و می رفتند.

 به جای اینکه دستمزدشان را به نسبت ه��زینه ای ک��ه زن��دگی ش��ان نی��از دارد اف��زایشفتاحی:

دهند، جنس می دادند؟

 مسئله دستمزد در پیمان دسته جمعی مطرح می شد که مسئله حداقل دس��تمزد راخسروشاهی:

 مطرح کردیم. یا مسائل دیگر نظیر مرخصی .۵۱در پیمان سال 

 خوب اگر دست مزد کافی بود دیگر به جنس نیازی نبود .فتاحی:

 که ما جیره خوارب��ار را۵۳این هم بحثی است که باید به آن پرداخت. در سال  خسروشاهی:

 تومان است. بیست کیلو برنج۲۵۰۰ تومان بود. االن برنج کیلویی ۷گرفتیم، برنج مثال کیلویی 

حقوق یک ماه کارگر است که االن به آنان نمی دهند. مسئله حقوق متفاوت اس��ت. در ش��مال

کشور به کارگران فوق العاده جیره خواربار می دادند اما پ�ول ح�تی ی�ک کیل�و ب�رنج نمی ش�د.

 توم��ان ف��وق۱۵۰فوق العاده را متناسب با تورم اضافه نمی کردند. مثال هر ماهی صد توم��ان ت��ا 

العاده جیره خواربار می دادند.

 این ها را در خوزستان می دادند و در تهران نمی دادن��د و ش��ما ب��ه این مس��ئله اع��تراضفتاحی:

کردید؟

م��ا پ��ول خوارب��ار را می گرف��تیم،  ام��ا ک��ارگران جن��وب ج��یره را می گرفتن��د.خسروشاهی:

 به این مسئله اعتراض کردند که به آن ها ندادند. این یکی از مهم��ترین۱۳۵۱کارگران در سال 
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خواست های کارگران شمال نفت بود. منته�ا در قس�مت پخش و بقی�ه جاه�ا ک�ارگران متف�رق

بودند. در پخش، پمپ بنزین ها و تلمبه خانه ها کارگران متفرق هستند. کارگران به طور واقعی

تنها در پاالیشگاه ها متحد بودند .

 پس از بازگشت از جلسه پیمان دسته جمعی ضمن صحبت و بررسی۱۳۵۱در هر صورت سال 

تصمیم گرفتیم که برای گرفتن جیره خواربار زمینه س��ازی ک��نیم. مس��ئله ع��دم پ��رداخت ف��وق

العاده هایی که به کارمندان می دادند و به کارگران پ�رداخت نمی ش��د، را مط�رح ک��ردیم. مث�ل

فوق العاده استشمام گازهای سمی. کارگرانی در بویلر کار می کردند که در معرض گاز سمی

بودند. بیش از هزار ک��ارگر در سراس��ر� کش��ور تنه��ا ب��ه دلی��ل استش��مام گ��از س��می مردن��د. ب��ه

کارمن��دان ک��ه در دف��تر می نشس��تند و ح��تی ب��وی نفت ب��ه مشامش��ان نمی رس��ید، پ��رداخت

می کردند اما به کارگران فوق العاده را نمی دادند و این شامل خیلی از فوق العاده های دیگر هم

بود. همه این مسائل به عالوه مسئله جیره زمینه اعتراض شد .

چون در جلسه پیمان دسته جمعی گفته بودند ک��ه این ربطی ب��ه پیم��ان جمعی ن��دارد و بای��د در

داخل پاالیشگاه حلش کنید، به جلسات پاالیشگاه می رف��تیم. م�دیریت پاالیش��گاه هم زی�ر ب�ار

 ادامه یافت، بیشتر روی مسئله جیره متمرک��ز ب��ود. مس��ئله۵۳نمی رفت. همین کشمکش تا سال 

، کارگران به طور کوتاه م��دت۵۳ تا ۴۸اساسی که در این جا مطرح شد این بود که در فاصله 

یه روزه تا ی��ک هفت��ه اعتص��اب می کردن��د و این اعتص��ابات بیش��تر اعتص��اب ک��ارگران بخش

تعمیرات بود.

 شما در بخش تعمیرات مشغول بودید؟فتاحی:

 بله. همه کارگران در بخش تعمیرات ک��ار می کردن��د. بقی��ه کارمن��د و نماین��دهخسروشاهی:

کارفرما در کارگاه بودند. وق��تی در پاالیش��گاه اعتص��اب می ش��د، ک�ارگران ن�وبت ک��اری هم

اعتصاب می کردند ک�ه تولی��د را ب��ه تعطیلی می کش��اند. ب��رای خن��ثی ک��ردن مب�ارزه ک�ارگران

مدیریت کارگران نوبت کاری را به عنوان کارمند استخدام کرد و در کنارشان چند کارگر ب��ا

تجربه برای آموزش قرار دادند که به آن ه��ا ی��اد دهن��د. این ب��اعث ش��د ک��ه ح��تی در ص��ورت

، پنج یا ش��ش اعتص��اب رخ۵۳ تا ۴۸اعتصاب کار تولید پاالیشگاه متوقف نشود. بین سال های 

داد ک��ه هیچ ن��تیجه ای در برنداش��ت و پاالیش��گاه ک��ار خ��ودش را می ک��رد. کارمن��دان ک��ار

می کردند و کنترل اتاق ها در دست کارمندان بود. از این نظر به تولید ضربه ای وارد نمی شد .

تصمیم گرفتیم روزی اعتصاب کنیم که مدیریت متوجه اعتصاب م��ا بش��وند و ناچ��ار ب��ه قب��ول

خواسته های ما بشوند. تصمیم گرفتیم که هدف اعتصاب را گرفتن جیره غذایی تع��یین ک��نیم و

تا رسیدن به حق خود به اعتصاب ادامه دهیم. مدیریت ب��ه ک��ارگران آب��ادان اعالم کردن��د ک��ه

شما برای ماموریت به این جا آمده اید یا باید به آبادان برگردید و یا به کار خود ادام��ه دهی��د،
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شما دو برابر حالت معمولی حقوق می گیرید چون در ماموریت اداری هستید. تصمیم گرف��تیم

که کارگران آبادانی در هتل بمانند که اینطور وانمود شود که به آبادان برگشته ان��د. اعتص��اب

شروع شد و کارفرمایان به میان کارگران برای سخنرانی آمدند که کارگران را برای برگش��ت

به سر کار ترغیب کنند. کارگران صبح را در رس��توران پاالیش�گاه ب�ه س�ر می بردن�د و س�رکار

نمی رفتند و تنها صبحانه و نهار می خوردند.

از رییس پاالیش��گاه گرفت��ه ت��ا رییس ام��ور پاالیش��گاه ها می آمدن��د و س��خنرانی می کردن��د اما

کارگران ب��ه س��ر ک��ار ب��ر نمی گش��تند. ت��ا این ک��ه معص��ومی رییس س��اواک ش��هر ری آم��د و

کارگران را به شاه قسم داد که خواسته آن ها را برآورده می کند و از آن ها خواست که به س��ر

کار برگردند که کسی از کارگران گوش نداد. قبل از این ق��انونی تص��ویب ک��رده بودن��د ک��ه

اخالل گران در صنعت نفت بای��د ب��ه اش��د مج��ازات برس��ند این ق��انون را در جاه��ای مختل��ف

پاالیشگاه چسبانده بودند که به غیرقانونی بودن اعتصاب کارگران اشاره داش��ت. متن ق��انون را

خواندند و از من خواستند تا توضیح بدهم که قانون کار درباره اعتصاب چ��ه نظ��ری دارد. من

قبال با رفقای کارگر هماهنگ کرده بودم که اگر یقه من را گرفتند ش��ما تک��ان نخوری��د مگ��ر

آن عالمت خاص را که من و شما می دانیم را نشان دهم. خالص��ه از من خواس��تند ک��ه درب��اره

اعتصاب در قانون کار توضیح دهم .

قبال هماهنگ کرده بودیم که هیچ کارگری حرف نزند چون اگر کسی حرف می زد دس��تگیر

می شد و به زندان می رفت. من گفتم که قانون کار می گوید که زن و مرد و بچه ک��ارگر بای��د

شکمشان سیر باشد. من وق��تی این بخش ق��انون را خوان��دم و دی��دم اج��را نمی ش��ود، بقیه اش را

نخواندم. معصومی گفت : همه این اعتصاب زیر سر تو است و به کارگران گفت بلند شوید و

نماینده دیگری انتخاب کنید. معصومی رییس س��اواک ش��هر ری گفت ت��و ک��ه ق��انون ک��ار را

نخوانده بودی. گفتم نخواندم اما انتخاب ش�ده ام. ج��واب داد ک�ه همه اش زی��ر س��ر ت�و اس�ت و

رفت. همه مسئولین و حتی وزیر کار به پاالیشگاه آمده بودند که هیچ تاثیری نداشت. تا اینک��ه

نوبت به اقبال رسید.

 اقبال چه کاره بود؟فتاحی:

 رییس هیات مدیره� صنعت نفت بود و بعد از شاه او همه کاره بود.:خسروشاهی

 اقبال صحبت کرد؟:فتاحی

 ن��ه. فق��ط از طری��ق رییس ام��ور پاالیش��گاه ب��ه ک��ارگران پیغ��ام رس��اند ک��ه در:خسروشاهی

پاالیشگاه برای اعتصاب ننشینید و به خانه هایتان بروید. اقبال همه نمایندگان ک��ارگران نفت در

سراسر کشور را به دفتر خود در تهران دعوت کرد. من، تاج زاده و قدیری از طرف سندیکای

پاالیشگاه تهران رفتیم. از ساعت شش و نیم صبح تا هفت شب جلسه داشتیم و ح��تی نه��ار هم
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نخوردیم. در جلس�ه بس�یار ص�حبت ک�ردیم و ب�ر خواس�ت ج�یره اص�رار ک�ردیم. اقب�ال قب�ول

نمی کرد و چند بار هم تهدید کرد و پرسید مگر تو زن و بچه ن��داری؟ گفتم چ��را زن و چه��ار

بچه دارم و به همین دلیل جیره می خواهم چون این پول کفاف زندگی ام  را نمی دهد.

باقر س�ربی ک�ه نماین�ده س�ندیکای ک�ارگران رانن�ده نفت ب�ود، گفت جن�اب دک�تر ک�ارگران

اعتصاب نکرده اند، فقط خواسته ای دارند. اقبال گفت تو چه کاره ای؟ مگ�ر نماین�ده رانن��دگان

نیستی؟ و در ادامه گفت که تو اعتصاب را نمی فهمی. اعتصاب یع��نی ک��ه ت��و ماش��ین را ج��ک

بزنی، باال بیاوری و چه�ار ت�ایر را پ�ایین بی�اوری و هیچ کس هم نمی توان�د ت�ایر را ب�ه ج�ایش

برگرداند و می گویی که تا به خواست هایم نرسم، تایر را ب��ه ج��ایش برنمی گ��ردانم. این یع��نی

اعتصاب، خفه شو و حرف نزن. تا آخر جلسه اقبال به باقر س��ربی ک��ه س��اواکی هم ب��ود اج��ازه

صحبت نداد. جلسه طوالنی ای بود و اقبال از ط��رف ش�اه م��ا را ب�ه افتت��اح پاالیش�گاه کرمانش�اه

دعوت کرد. شاه پاالیشگاه را افتتاح کرد و بیرون آمد. نمایندگان به ردیف ایستاده بودند .

نماینده تبریز اسحاقی نژاد که مدال کشتی داشت، در کنار من ایستاد و گفت شاه در کن��ار من

می ایستد. شاه که داشت به داخل می رفت، اسحاقی نژاد بیست تا م��دال مختل��ف ک��ه ب��رخی از

آنان را خریده بود به خودش آویزان کرد. شاه پرسید این مدال ها برای چیست؟ اس��حاقی ن��ژاد

گفت برای کشتی است. شاه از مشکالت پرس��ید ک��ه من س��ریعا گفتم ک��ه م��ا مش��کل تع��اونی

داریم. هیچ کمکی به ما نمی شود. تعاونی مصرف قبال متعلق به کارگران بود که اکن��ون آق��ای

اقبال آن را گرفته است و در اختیار عده ای کارمند استخدامی قرار داده اس��ت. ش��اه گفت ک��ه

درباره تعاونی به کارگران کمک شود و رفت.

من به اقبال گفتم که در کشور ما گوشت را به دست گربه می دهند. آقای هویدا بازرگان��ان را

مسئول اتاق بازرگانی کرده است، همان کسانی که تعیین قیمت می کنند و مسلما ب�ه نف��ع آن�ان

است که قیمت ها را باالتر ببرند. رییس تعاونی اینجا دزدی ک�رده اس�ت و م�ا م�درک را ارائ�ه

داده ایم و شما می گویی که تعاونی برای من است. تعاونی برای ماست و نه شما. شما آن را از

دست ما گرفتید. ما تعاونی را درست ک��ردیم ک��ه م��ا را از آن ب�یرون ک��رده و ب�رایش کارمن��د

استخدام کرده اید.� ما از این مسئله ناراضی هستیم. مگر شاه نگفت که به تعاونی کم��ک کنی��د،

تو تا االن چه کاری کرده ای. گفت که من فقط غالم حلقه به گوش ش��اه هس��تم و بقی��ه ب��رای

من ارزشی ندارند.

ما از اقبال یک چک به مبلغ صد هزار تومان گرفتیم که جنس تعاونی بخریم تا ثابت کنیم ک��ه

می توانیم ارزان تر بخریم. نامه ای هم با امضای اقب��ال گرف��تیم ک��ه ج��یره خوارب��ار ب��ه ک��ارگران

شمال هم پرداخت شود. نامه را که همان شب امض��ایش را گرف��تیم، چ��اپ ک��ردیم و در هم��ه

پاالیشگاه ها و شرکت های نفت پخش ک�ردیم. ج�یره ب�ه این ش�کل تص�ویب ش�د ک�ه بودج�ه
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وحشتناکی بر دست مدیریت گذاشت. وقتی جیره را دادند کارگران پس از دوازده روز به سر

کار خود برگشتند و اعتصاب پیروز شد.

 خواسته تان بر آورده شد ؟:فتاحی

برآورده شد و بعد از دو ماه من دستگیر و به زندان منتقل شدم .: خسروشاهی

 فکر کردند که این مسانل زیر سر شماست ؟:فتاحی

بله. البته قبل از دستگیری مسئله تشکیل اتحادیه ک��ارگران نفت ش��مال را پیش: خسروشاهی

آوردیم و برایش تالش ک�ردیم. ق�رار ب�ود مجم�وع س�ندیکا های ک�ارگران نفت ش�مال ب�ا هم

تشکیل یک اتحادیه بدهند که ما را دستگیر کردند و همه چیز به هم خورد .

 این مسئله جیره شامل کدام مراکز نفتی بود؟:فتاحی

 تمام ایران. قبل از آن فقط خوزستان شامل جیره خواربار می شد.:خسروشاهی

 بود ؟۵۷ فکر می کنی این مهمترین اعتصاب قبل از سال :فتاحی

 قطعا. این که ده، دوازده روز تولی�د خوابی��د و عقب افت��اد و ب�ه ق��ول خودش�ان:خسروشاهی

میلیارد ها دالر به اقتصاد کشور ضربه خورد. به عالوه ب��ودجه ای ک��ه ب��رای خوارب��ار ک��ارگران

نفت در نظر گرفته شد سرسام آور ب�ود، چ�را ک�ه بای�د خوارب�ار بس�ته بندی می ش�د و در خان�ه

کارگران تحویل داده می شد.
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بخشچهارم

پیماندستهجمعیودستگیری

 اگ��ر مواف��ق باش��ید ب��ه قب��ل برگ��ردیم و مس��ئله پیمان ه��ای دس��ته جمعی. پیمان ه��ای:فتاحی

دسته جمعی چه بودند ؟

 قبال افزایش دستمزدها و هر مسئله ای از این دست در اختیار روسای کارمندان:خسروشاهی

نفت بود. کارمندان نفت تصمیم می گرفتند که ب��ه چ��ه ک��ارگری اف��زایش حق��وق بدهن��د و ی��ا

ندهند. بعد از مدتی ب��ا فش��ار ک��ارگران ب��رای همس��ان ک��ردن وض��عیت دس��تمزد ک��ارگران در

خوزستان قرار شد که نمایندگان کارگران هر دو س��ال ی��ک ب��ار خواس��ته های ک��ارگران را ب��ا

مسئوالن مطرح و دو طرف روی آن توافق اجرایی کنند. این خواست ها شامل م��وارد بس��یاری

نظ��یر مرخص��ی، ح��داقل م��زد در ص��نعت نفت، پاداش��های مختل��ف و خیلی از مش��کالت ع��ام

 در خوزستان به اجرا گذاشته شد. نمایندگان خوزس��تان۴۸کارگران می شد. این توافق از سال 

هر دوسال یک ب��ار ب��ه ته��ران می آمدن��د و س��ر پیم��ان دس��ته جمعی ب��ه تواف��ق می رس��یدند. این

مذاکره ها ممکن بود یک ماه طول بکشد. بعد برمبنای آن توافق ها ،کتابچه پیم��ان دس��ته جمعی

 منتشر می شد و بر آن مبنا دست مزد کارگران اضافه می شد.۴۸کارگران صنعت نفت سال 

 از چه ت��اریخی بخش ه��ای دیگ��ر ک��ارگران ص��نعت نفت ب��ه ج��ز خوزس��تان نماین��ده:فتاحی

داشتند؟

 عرض می کنم. پیمان دس��ته جمعی ک��ارگران خوزس��تان ک��ه تص��ویب می ش��د،:خسروشاهی

شرکت نفت از آن مبلغ بیست و پنج درصد اش را به دلیل بدی آب و هوا کم می کرد و شامل
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 که م��ا ب��ه پاالیش��گاه ته��ران۴۸کارگران شمال و بقیه کارگران در سطح� ایران می کرد. از سال

که راه افتاده بود منتقل شدیم. ما هم خواهان پیمان دسته جمعی و بقی��ه خواس��ت ها نظ��یر ج��یره

 برای اولین بار نماین��دگان ک��ارگران۵۱غذایی شدیم. آن ها سرانجام موافقت کردند و از سال 

صنعت نفت در سراسر� ایران برای پیمان دسته جمعی مذاکره می کردند .

شکل پیمان به این نحو بود که مثال ما در پاالیشگاه تهران خواست ها و مشکالتی از ک��ارگران

را که امکان مطرح کردن در پیمان دسته جمعی را داشت یادداشت و جمع بندی می کردیم.

 چطور خواست ها را می نوشتید، به تک تک کارگران مراجعه می کردید� ؟:فتاحی

 ن��ه، مجم��ع عم��ومی برگ��زار می ک��ردیم و در جلس��ه مجم��ع عم��ومی روی:خسروشاهی

خواس��ت های ک��ارگران بحث و تب��ادل نظ��ر می ک��ردیم� و مثال بیس��ت م��ورد را ب��ه عن��وان

خواست های اساسی کارگران پاالیشگاه تهران تصویب می کردیم. بعد با نمایندگان ک��ارگران

تهران جلسه می گذاشتیم و خواست هایمان را یکی می کردیم.� بعدا که نماین��دگان از ش��هرهای

دیگر و جنوب به تهران می آمدند در سالن هتل یک هفته می نشستیم و خواست هایمان را جمع

بندی می کردیم. قرارمان هم بر این بود که تا روز مذاکره خواست ها به گوش کارفرم��ا نرس��د

 اما درون مان افراد نفوذی ساواک بودند که خواست ها را لو می دادند.

 ببخش��ید، قب��ل از آم��دن دیگ��ر نماین��دگان ب��ه ته��ران ش��ما ارتب��اطی نداش��تید ک��ه:فتاحی

خواست هایتان را هماهنگ کنید ؟

 چرا داشتیم،  اما برای جمع بندی خواست ها نیاز ب��ه جلس��ه عم��ومی نماین��دگان:خسروشاهی

بود. خوشبختانه در شرکت نفت یک سیستم تلفن داخلی سراسری بین تمام بخش های شرکت

نفت ب��ود. مثال ش��ماره داخلی ت��بریز را می گرف��تیم و ب��ا نماین��دگان ک��ارگران ت��بریز ص��حبت

می ک��ردیم، کس��ی هم تلفن ه��ا را کن��ترل نمی ک��رد. عالوه ب��ر این ب��رای دی��دار ب��ا نماین��دگان

کارگران به نقاط دیگر مسافرت هم می کردیم و آن ها هم می آمدند.

پس از یک هفته جلسه در هتل خواست ها را جمع بندی می کردیم� و و بعد در جلس��ه م��ذاکره

خواست های خود را روی میز مطرح می کردیم. مثال س��ی م��اده ار خواس��ت ه��ا. پس از جلس��ه

اول نماینده کارفرما یک هفته وقت می خواست که خواست های کارگران را بررسی کن��د. در

این یک هفته نمایندگان در شهر تهران گردش می کردند تا هفته بعد. این رون��د هم��ان چ��یزی

است که االن به آن سه جانبه گرایی می گوین��د. نماین��دگان وزارت ک��ار )دولت(، نماین��دگان

کارگران و نمایندگان کارفرما )شرکت نفت( در جلسه بودن��د. تع��داد نماین��دگان ک��ارگران و

کارفرما برابر بودند و دو نفر هم از طرف وزارت کار بودند. منتهی نمایندگان وزارت ک��ار ب��ه

شکل ناظر در جلس�ات حاض��ر بودن�د و اظه�ار نظ��ر نمی کردن��د، تنه��ا پس از پای��ان م�ذاکرات

صورت جلسه پیمان دسته جمعی را امضا می کردند. 
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 برگردیم� به همان موضوع سه جانبه گرایی .:فتاحی

 خواست ها را یا کارفرما می پ�ذیرفت و ی�ا رد می ک�رد. روز اول می گفتن�د ک�ه:خسروشاهی

آقای دکتر اقبال گفته اند مثال صد میلیون برای حق��وق ک��ارگران پ��ول داریم و این را خودت��ان

هر جور دوست دارید تقسیم کنید و حتی یک قران هم بیشتر از این نمی دهیم.

 یعنی واقعا بیشتر از این نمی دادند؟:فتاحی

 ن��ه. محب��ور بودن��د بدهن��د. از گلویش��ان ب��یرون می کش��یدیم. منتهی اول این را:خسروشاهی

می گفتند. یک ماه طول می کشید که خواست ها مطرح و روی آن بحث و تبادل نظ��ر می ش��د.

ماده به ماده جلو می رفت و رویش توافق می شد. پس از اتمام م��ذاکرات ی��ک ص��ورت جلس��ه

می نوشتند و نمایندگان کارگران و کارفرما امضا می کردن��د و نهایت��ا وزارت ک��ار هم تایی��دش

می کرد.

 چقدر کل این پروسه به طول می انجامید؟:فتاحی

حداقل ی��ک ت��ا دو م��اه. معم�وال در غ�رب این ط��وری اس�ت ک�ه وق��تی پیم�ان:خسروشاهی

دسته جمعی را امضا می کنند، تا دو س��ال هیچ خ��بری از اعتص��اب و درگ��یری نیس��ت و ک��اری

نمی توانی بکنی. در ایران اینطور نبود، وقتی که از پیمان بیرون می آم��دی ک��ارگران می گفتن��د

 که م��ا۵۱چرا این را به ما ندادند و شروع به درگیری و اعتصاب می کردند. پس از پیمان سال 

ب�ه ک�ارگران گف��تیم ک�ه ب�ا ج�یره م�وافت نکرده ان�د و این م��وارد را ندادن��د، این ت�ازه ش�روع

 انجامید.۵۳اعتراضاتی شد که به اعتصاب سال 

 وقتی شما خواسته هایتان را به آنان می دادید و کارفرمایان می رفتند تا در م��ورد ادام��ه:فتاحی

مذاکره مشورت کنند، آیا این امک�ان وج�ود داش��ت ک�ه نماین��دگان ک�ارگران هم در مج�امع

عمومی با کارگران مشورت کنند ؟

نه. یک قانونی بود که تا زمانی که پیمان تصویب نشده است، چیزی ب��ه اطالع: خسروشاهی

کارگران نرسد. البته کسی این را رعایت نمی کرد و معم��وال نماین��دگان ب��ه ک��ارگران در ب��اره

مفاد مذاکرات خبر می دادند.

 منظورم این است که در حین مذاکرات ب��ه ط��ور حض��وری در بین ک��ارگران حاض��ر:فتاحی

می شدید یا نه؟

بله. حاضر می شدیم.: خسروشاهی

 و در این حین اعتراضاتی هم شکل می گرفت؟:فتاحی

نه در حین مذاکرات پیمان دسته جمعی. چون هنوز هیچ چیز معل��وم نب��ود. بع��د: خسروشاهی

از امضای پیمان اعتراضات شکل می گرفت.

 و در بین دو پیمان دسته جمعی اعتراضاتی می شد و به نتایجی هم می رسید؟:فتاحی
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 دقیقا.:خسروشاهی

 اگر اجازه بدهید درباره تالش هایی توضیح دهید که به تش��کیل اتحادی��ه)س��ندیکا(ی:فتاحی

کارگران نفت انجامید.

 اتحادیه کارگری به اصطالح روی کاغذ وجود داشت. یکی اتحادیه مرک�زی،:خسروشاهی

اتحادیه پخش و اتحادیه انبار نفت نازی آباد که سه سندیکای موجود بودند و یک اتحادیه ب��ه

اسم کارگران نفت ته��ران تش�کیل داده� بودن��د ک��ه فق��ط روی کاغ��ذ ثبت ش��ده ب�ود و وج��ود

خارجی نداشت. در سازمان کارگران )خانه ک��ارگر فعلی( هم ی��ک دف��تر داش��تند ک��ه همیش��ه

دربش قفل بود. ما آم�دیم و ب�ا ک�ارگران دیگ��ر ص�حبت ک��ردیم ک�ه بیایی��د ی�ک اتحادی�ه از

مجموع سندیکا ها درست کنیم. بنابراین� آمدیم و در طی یک تالش یک س��اله طاقت فرس��ا در

انبار نفت ری، خط لوله مخابرات، اکتشاف و استخراج و گاز س��ندیکا درس��ت ک��ردیم. وق��تی

این سندیکا ها درست شدند ما هم که در پاالیشگاه تهران سندیکا درس�ت ک�رده ب�ودیم، ق�رار

شد جمع شویم و اتحادیه سندیکاها را تاسیس کنیم.

 منظورتون مجمع عمومی نمایندگان سندیکا بود؟:فتاحی

 بله. درست قبل از اینکه این مجم��ع عم��ومی را برگ��زار ک��نیم، دس��تگیری های:خسروشاهی

 اتفاق افتاد و ما رو به همراه پنجاه نفر از کارگران پاالیشگاه دستگیر کردند. این پنجاه۵۳سال 

نفر را از هر گونه فعالیت اجتماعی، کارگری مثل کاندید شدن برای سندیکا محروم کردن��د و

از آن ها ضمانت گرفتند. در هفته های اول دستگیری ما، ساواک سندیکا را منح��ل اعالم ک��رد.

این باعث شد که اتحادیه سراسری شکل نگیرد.

 شما به زندان رفتید؟:فتاحی

 ما را دستگیر کردند و به زندان بردند.:خسروشاهی

 شما ارتباط ویژه ای با جریانات سیاسی داشتید؟ چرا سراغ شما آمدند؟:فتاحی

 بخشی از کارگرانی که به آبادان برگشتند را دستگیر کردند و گفتند ش��ما ک��ه:خسروشاهی

برای تعمیرات رفته بودید، چرا اعتصاب کردید؟ یکی از آنان که من نمی شناختمش گفته ب�ود

یداهلل ما را فریب داد. ما را عصر جمعه دستگیر کردند و ب��ه س��اواک بردن��د. ص��بحش م��ا را از

آریا شاهین به آبادان بردند و در این فاصله کارگران برای آزادی ما اعتصاب کردند. من را ب��ا

ف��ردی ک��ه علی��ه من ش��هادت داده ب��ود روب��رو کردن��د ک�ه من گفتم او را نمی شناس��م و دروغ

می گوید. من را به اهواز بردند و تبرئه کردند و گفتن��د ب��ه ته��ران برگ��رد. من در بازگش��ت ب��ه

تهران متوجه شدم که برای آزادی ما کارگران اعتصاب سازمان داده اند. در این فاصله که من

در آبادان تحت بازداشت بودم سرهنگ معصومی آمده و گفت��ه ب��ود ک��ه این چری��ک ب��وده و

اسلحه داشته است و رهایش نمی کنند. کارگرانی آمدند و به من گفتن��د معص��ومی بای��د ب��ابت
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این تهمت عذر خواهی کند. گفتم ولش کنی��د نمی خواه��د ع��ذرخواهی کن��د. گفتن��د ن��ه. این

نمایندگان گفتند که نه باید عذر خواهی کن��د. من هم گفتم ک��ه اگ��ر ن��روم می گوین��د این دو

روز رفته زندان جا زده است. این بود که همراهشان به ساواک رفتم و معص��ومی ع��ذرخواهی

کرد.

 شما اشاره کردید ک��ه بعض��ی از این نماین��دگان س��اواکی بودن��د. وق��تی ک��ه اینه��ا در:فتاحی

پیمان های دسته جمعی می نشستند و طبعا با شما نبودن��د و ش��ما متوج��ه می ش��دید ک��ه این ه��ا ب��ا

دولت هستند، در مقابشان چه می کردید؟

 ما می دانستیم. منتهی جرات نمی کردند مخالف نظرات ما را در مذاکره ها ابراز:خسروشاهی

کنند اما رویه سازشکارانه ای داشتند. ما هم بعد ها به کارگران می گفتیم ک��ه ب��ه این نماین��دگان

دیگر رای ندهند و عوضشان کنند. کسانی مثل سربی، حاج اسماعیلی و امی��نی. تم��ام مس�ئولین

سازمان کارگران که االن شده خانه کارگر، ساواکی یا وابس��ته ب��ه دولت بودن��د. ک��ارگران در

 اسم سازمان کارگران را به خانه کارگر تغی��یر دادن��د ک��ه کماک��ان این اس��م۵۷جریان انقالب 

باقی ماند. آن موقع اکثر اعضای سازمان کارگران از کارگران نفت و ساواکی بودند.

 این ها که جزو سازمان کارگران بودند، آیا در خود سندیکاها جایگاهی داشتند؟:فتاحی

 این ها نمایندگان سندیکا بودند که به آن جا رفته بودند. از بین ن��ه نف��ر نماین��ده:خسروشاهی

سندیکا یک نفر س��اواکی ب��ود ک��ه معم��وال کس��ی نمی فهمی��د. این ط��وری ب��ود ک��ه در مس��ئله

دستگیری من وقتی مشکل پیدا شد که مسئله چ��اپ کتاب ه��ای ممنوع��ه جل��د س��فید ل��و رفت.

چ��ون ب��ه م��دت چه��ار س��ال م��ا کت��اب جل��د س��فید� ممنوع��ه چ��اپ و در بین ک��ارگران پخش

می کردیم.

 بین چه سالهایی؟:فتاحی

 که دستگیرمان کردند.۵۳ تا ۴۹ بین سال :خسروشاهی

 شما در عین اینکه نماینده سندیکا بودید کتاب ممنوعه هم چاپ می کردید؟�:فتاحی

حشمت رییسی کارگر چاپخانه بود که کتاب را در چاپخانه چاپ می کردن��د.: خسروشاهی

من هم نماین�ده ک�ارگران ب�ودم و می توانس�تم ماش�ینم را ب�دون بازرس�ی وارد پاالیش�گاه کنم.

ماشین را پر می کردم و به حشمت می دادم و اون خودش چاپ و توزیع می کرد.

 کتاب ها چی بود؟:فتاحی

 همه کتاب های فلسفی و مارکسیستی ب��ود ک��ه بیش��ترش هم از خ�ارج می آم�د.:خسروشاهی

چهار سال دنبال توزیع کننده اش� می گشتند که سرانجام فهمیدن��د ک��ه در چاپخان��ه نفت منتش��ر

می شود.

 یعنی شما را در همین رابطه دستگیر کردند؟:فتاحی
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 نه دستگیری من در رابطه با مسئله اعتصاب بود. بعد که م��ا را گرفتن��د اعالمی��ه:خسروشاهی

پخش شد که باید ما را آزاد کنند. چاپ و نوع کاغذ اعالمیه با کتاب ها یکی بود ک��ه بع��دا ب��ه

چاپخانه ریختند و در سقفش کتاب ها را پیدا کردند و به من حکم ده سال زندان دادند.

 شما که به زندان رفتید زندانیان سیاسی دیگری هم در زندان بودند. تعدادشان زیاد یا:فتاحی

کم بود؟

 آمار واقعی مبنی بر حضور چهار ه��زار زن��دانی سیاس��ی در زن��دان های سراس��ر�:خسروشاهی

کشور بود.

 شما در کدام زندان بودید؟:فتاحی

 من در زندان قصر تهران بودم.:خسروشاهی

 جمعیت زندانیان در زندان قصر چند نفر بود؟:فتاحی

 حدود هزار و پانصد نفر.:خسروشاهی

 همه زندانیان سیاسی بودند؟:فتاحی

نه این تعداد زندانیان زندان قصر بود.: خسروشاهی

عمدتا زندانیان سیاسی از چه نوعی بودند؟: فتاحی

اون موقع جو چریکی ح��اکم ب��ود و بیش��تر زن��دانیان کس��انی بودن��د ک��ه مش��ی: خسروشاهی

مسلحانه داشتند. مثل مجاهدین و ف��داییان. ی��ک بخش ک��وچکی هم بودن��د ک��ه مانن��د عس��گر

اوالدی و الجوردی عضو حزب ملل اسالمی بودند. تعدادی هم از افسران قدیمی حزب ت��وده

مانند صفرخان بودند. ما هم ده پانزده نفری از فعالین کارگری بودیم.

 این زندانیان چریک فدایی یا مجاهد چقدر زندانیان کارگر را می فهمیدند؟:فتاحی

 به دلیل اینکه فضا چ��ریکی ب�ود اون موق�ع کس��انی ک�ه سیاس�ی ک�ار بودن��د را:خسروشاهی

تحقیر می کردند. به دلیل اینکه کامال فضا مس��لحانه ب��ود زن��دانیان آن ج��ا از مس��ائل ک��ارگری

کامال بی خبر بودند.

 چقدر با شما بحث می کردند؟:فتاحی

هیچی. اصال مشکالت کارگری مسئله آن��ان نب�ود. معتق��د بودن�د ک�ه ب�ه دلی�ل: خسروشاهی

خفقان شدید نمی توان به کارخانه ها رفت و با کارگران کار کردند بنابراین بهتر اس��ت اس��لحه

به دست بگیریم و از آن طریق خلق را رها کنیم.

 آیا سعی نمی کردند که شما را جذب خودشان کنند؟:فتاحی

طبیعی است که بحث های زیادی در می گرفت.: خسروشاهی

 بیشتر شما روی آنان تاثیر داشتید یا آنان روی شما؟:فتاحی
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من در این مسائل نبودم. من بیشتر به مسائل کارگری می پرداختم.: خسروشاهی

اون بقیه کارگران زندانی چه؟: فتاحی

 یکی از کارگران مراد نانکلی ب�ود ک�ه در رابط�ه ب�ا مجاه�دین دس�تگیر و زی�ر:خسروشاهی

شکنجه کشته شد.

بقیه چی؟: فتاحی

 هم از کارخانه ه��ای مختل��ف بودن��د ک��ه ب��رای اعتص��اب و مب��ارزه ک��ارگری:خسروشاهی

دستگیر شده بودند و عضو جریانات سیاسی و چریکی نبودند.
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بخشپنجم

135۷آزادیاززندانواعتصاب

 چه تاریخی از زندان آزاد شدید و چطور شد که آزاد شدید؟فتاحی:

 مسئله حقوق بش��ر در ای��ران عم��ده ش��د و ی��ک تع��داد از س��ازمان های۵۶ سال خسروشاهی:

حقوق بشر به زن�دان آمدن�د و ب�ا زن�دانیان مص�احبه کردن�د. عالوه ب�ر این، کم کم این مس�ئله

 آزادی زن��دانیان۵۶زندانیان به یکی از مسائل عمده تبدیل شد و در تظاهرات های مردمی سال 

سیاسی تبدیل به یکی از شعارهای اصلی شد. قبل از آن به عالوه گروهی که ب��ه عن��وان گ��روه

سپاس معروف شدند به تلویزیون آمدند و آزاد شدند که از جمل��ه عس��گراوالدی و بخش��ی از

مسئولین فعلی نظام بودند که در تلویزیون از شاه استدعا کردند که آزاد شوند و آزاد شدند.

 این چه تاریخی رخ داد؟فتاحی:

. به دنبال آن گروه گروه اسامی زندانیان در روزنامه ه��ا اعالم می ش��د و۵۶ سال خسروشاهی:

 اس���مم در روزنامه ه��ا درج ش��د و آزاد ش���دم. روز اول۵۷آزاد می ش��دند. من هم در س��ال 

 من به همراه تعداد زیادی از دوستان زندانی سیاس��ی از جمل��ه عزی��ز یوس��فی آزاد۵۷فروردین 

شدم. یادم می آید وقتی که از اوین آزاد شدم یوسفی گفت ک�ه بی��ا ب��دویم. ممکن اس�ت مث�ل

رفقای چریک های فدایی )چوپان زاده و بقیه نفری ک��ه در تپه ه��ای اوین اع��دام ش��دند(ک��ه از

پشت به آن ها تیر زدند به ما هم تیر بزنند. دو نفری با دمپایی تا می��دان ون��ک دوی��دیم.� بع��د در

کیوسک تلفن زنگ زدیم و با تاکسی تلفنی به خانه رفتیم. من که به خان��ه رفتم ی��ه ع��ده ای از

دوستان کارگر شرکت نفت تهران به خانه من آمده بودند.
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 چه تعدادی آمده بودند؟فتاحی:

 نفر از دوستان نزدیک .۶ یا ۵خسروشاهی:

 اسم آن ها یادتان هست؟فتاحی:

 بله. نصیری ب��ود. محم��د هاش��م ب��ود. امینی��ان و رحیم اقب��الی ب��ود. ی��ه تع��دادی.خسروشاهی:

درست یادم نیست.

 اینا فعالین دست اندرکار بودند؟فتاحی:

 بله بله. هر کدام هم هدیه ای آورده بودند.خسروشاهی:

 چه آورده بودند؟فتاحی:

 یکی که عباس بود مجموعه مقاالت لنین را برایم آورده بود. یا ب��رخی اس��بابخسروشاهی:

بازی برای بچه ها آورده بودند یا وسایل خانه آورده بودند. شیرینی و غیره.

 فضا آنقدر باز بود که کتاب جلد سفید ممنوعه بیاورند؟فتاحی:

 دیگر حداقل مشکل کت��اب نب��ود. از این ج��ا ب��ه بع��د دیگ��ر۵۷ و ۵۶ آره. سال خسروشاهی:

ارتباطم با رفقا برقرار شد. این ها قبال یک کمیت��ه مخفی ب��رای س��ازماندهی اعتص��ابات نفت در

 وقتی ما دس��تگیر ش��دیم س��ندیکا را منح��ل کردن��د و اج��ازه۵۳تهران تشکیل داده بودند. سال 

 با فشار کارگران دوب��اره انتخاب��ات برگ��زار کردن��د و۵۵ندادند تا تشکیل شود. منتهی در سال 

عده ای انتخاب شدند. همین منتخبان سندیکا بودند که بعد از آزادی به خان��ه من ب��رای دی��دار

آمده بودند و همین ها هم در کمیته مخفی بودند.

 از طرفی منتخبین کارگران و از طرف دیگر کمیته مخفی اعتصاب بودند؟فتاحی:

 بله . چند نف�ر دیگ�ر هم بودن�د. مثال پروی��ز نوخ��یز ب��ود ک�ه وق�تی ف��راری ب�ودخسروشاهی:

می رفت و در ماشین من می خوابید. تحت تعقیب بودند و حکم تیرشان آمده بود.

این کمیته اعتصاب مختص به تهران بود یا سراسری؟فتاحی:

 نه هنوز سراسری نشده بود، فقط برای تهران بود.خسروشاهی:

 در آن کمیته چند نفر بودند؟فتاحی:

 وق��تی هن��وز کارمن��دان ب��ه اعتص��اب نپیوس��ته بودن��د و ک��ار می کردن��د، کمیت��هخسروشاهی:

  کارمن��دان ب��ه اعتص��اب پیوس��تند و۵۷اعتص��اب هفت نف��ر ب��ود. بع��دها ک��ه پس از ش��هریور 

کارگران نفت خوزستان هم به اعتصابیون اضافه شدند، یک کمیته سراسری اعتصاب به تعداد

 نفر تشکیل شد.۱۴

 اولین اعتصابات چه وقتی اتفاق می افتد؟فتاحی:
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 در کمیته اعتصاب چند نفر هم بودند که عض��و س��ندیکا نبودن��د، ض��من اینک��هخسروشاهی:

همه اعضای مرکزی سندیکا هم عضو کمیته مخفی نبودند. فقط سه چهار نفر از اعضای هیات

 ن��امه ای ب��ه مس��ئولین ش��رکت۵۷ تیرم��اه ۱۷مدیره سندیکا عضو کمیته مخفی بودند. این ها در 

نفت نوشتند که ما مشکل مسکن داریم و اگر ظرف دو ماه ب��ه مش��کل م��ا رس��یدگی نش��ود در

۱۷مقابل شرکت نفت به همراه خانواده چادر خواهیم زد و مستقر می ش��ویم. دوم��اه بع��د، روز 

شهریور که روز قتل عام مردم در میدان ژاله تهران بود و خیلی سر و صدا بر پا کرد، مط��ابق ب��ا

 شهریور توجهی نکردند۱۷اتمام مهلت کارگران شد. منتهی کارگران به حکومت نظامی روز 

 نفر از کارگران همراه خانواده مقابل شرکت نفت چ��ادر زدن��د. دو ش��ب ماندن��د.۲۰۰و تعداد 

چون حکومت نظامی بود، مسئول حکومت نظامی شهرری که یک تیمسار بود به هم��راه چن��د

کامیون و تانک به مقابل پاالیشگاه آمدند و کارگران را تهدید کردند که اگر نروید م��ا حکم

تیر داریم و شما را می زنیم. کسی توجه نکرد تا اینکه میله چادرها را کندن��د و س��ر خانواده ه��ا

۱۹خراب کردند و همه چادر ها را سوار ریو کردند و در ش��هر خ��الی کردن��د. این مس��ئله روز 

شهویور بود که اعتصاب رسمی کارگران پاالیشگاه تهران همان روز شروع شد.

برنامه این بود که صبح کارگران مقابل پاالیشگاه جمع می شدند و بعد سوار اتوبوس می ش��دند

و به بهشت زهرا می رفتند و برای کسانی که در درگیری ها کشته شده بودند، قبر می کندند. در

هنگام شب هم به حرکت اعتراضاتی مردم در نقاط مختلف شهر می پیوستند. یک بار ب��ه اداره

مرکزی رفتند.

این ها که همان کارگران اعتصابی روب�روی پاالیش�گاه بودن�د، ب�ه س�ر ک�ار برنگش�تهفتاحی: 

بودند؟

 نه دیگه. صبح می آمدند جلوی پاالیشگاه جم��ع می ش��دند و وق��تی هم��ه جم��عخسروشاهی:

می شدند دوباره با اتوبوس به بهشت زهرا می رفتند و قبر می کندن��د و از آن ج��ا ش�ب ب�ه نق��اط

مختل��ف از جمل��ه ب��ازار، دانش��گاه، وزارت نفت  و می��دان فردوس��ی می رفتن��د و ب��ه ح��رکت

۱۹اعتراض��ی م��ردم می پیوس��تند.� ب��ه این ت��رتیب اعتص��اب ک��ارگران پاالیش��گاه نفت در روز 

شهریور شروع شد. کارگران فقط در اعتصاب بودن��د و کارمن��دان و پاالیش��گاه کماک��ان ک��ار

می کردند.

 آیا سازمان سیاسی ای در میان کارگران بود که جهت خاصی به حرکاتشان دهد؟فتاحی:

 نه. به طور واقعی نه.خسروشاهی:

 شما به�تر یادت�ه ک�ه اون موق�ع اس�المی ها جری�ان، س�ازمان دهی و ش�عارهای خ�اصفتاحی:

خودشان را داشتند و حساب خود را از بقیه جدا کرده بودند. سوالم  این است که ت��ا چ��ه ح��د

بین کارگران این دیدگاه روشن بود که این صف اسالمی ها است و مطالباتشان چه هست؟
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به این هم می رسیم.  اما در شرکت نفت ما خودمان به س��مت گروه ه��ای دیگ��رخسروشاهی: 

رفتیم. وقتی اعتصاب شروع شد و ادامه پیدا کرد مسئله مالی پیش آمد. حساب مالی سندیکا را

شاه بسته بود و اج��ازه برداش�ت نمی داد ک�ه بع�د از انقالب هم این حس�اب توس�ط کمیته ه�ای

انقالب مالخور شد. کم کم از نظر مالی به کارگران فشار وارد می ش��د. قب��ل از این ک��ارگران

در اعتصاب بودند و حرکت را پیش می بردند. در این فاصله چون ممکن بود به دلیل حکومت

نظامی م��انع از خ��روج ک��ارگران از پاالیش��گاه ش��وند و ب��ه زور آن ه��ا را مجب��ور ب��ه مان��دن در

پاالیشگاه کنند، کمیته اعتصاب تصمیم گرفت که چند جایی از مسیر لوله نفت را در ص��ورت

لزوم منفجر کند.

تماس هایی با چریک های فدایی گرفته شد و چند پمپ بزرگ و لوله هایی شناسایی شد که در

صورت لزوم منفجر شود تا کار پاالیشگاه بخوابد که اصال این مس��ئله پیش نیام��د. چ��را ک��ه ب��ا

کارگرانی که کارمند شده بودند توافق شد که یک روز در رستوران با رسیدن جمع کارگران

معترض که در پاالیشگاه راهپیمایی می کنند با ش��عار ” کارمن��د ک�ارگر پیون��دتان مب��ارک” ب��ه

اعتصاب کارگران بپیوندند. همین مسئله پیش آمد و کارگران در پاالیشگاه ب�رای اولین ب�ار ب�ا

شعار “نفت رو کی برد امریکا، گاز رو کی برد شوروی، مرگ بر حکومت پهلوی” سرنگونی

حکومت شاه را مطرح کردن��د. خیلی قبل ت��ر از اعتراض��ات م��اه رمض��ان. پس از خواس��ت های

 م�ورد مط�رح ش��ده ب�ود، کم کم ک�ارگران ب�ه س�مت اعالم خواس�ت های۳۵اقتصادی که در 

سیاسی پیش رفتند و خواست سرنگونی حکومت شاه را با “مرگ بر حکومت پهل��وی” مط��رح

کردند.

این در چه مقطعی رخ داد؟فتاحی: 

مهرماه. کارگران که راهپیم��ایی کردن��د و ب�ا این ش��عار ب�ه رس��توران رس��یدند،خسروشاهی: 

کارمندان از رستوران بیرون آمدند و گل های باغچه ها را کندند و روی سر ک��ارگران ریختن��د

و کارمندان هم رسما به اعتصاب پیوستند. از فردایش پاالیشگاه تهران به طور کلی تعطیل شد.

فقط پاالیشگاه تهران؟ به جاهای دیگر نرسید؟فتاحی: 

نه خیر در خوزستان حرک��اتی بود ام��ا هن��وز ب��ه اعتص��اب کش��یده نش��ده ب��ود وخسروشاهی: 

حرکات جمعی بود. پس از این چند نفر از کارمندان هم به عضویت کمیته اعتصاب تهران در

آمدند. از آن مقطع کارمندان هم در تمام اعتراضات ک��ارگری ش��رکت داش��تند. ی��ک ب��ار در

تظاهرات اداره مرکزی که کارگران شعار مرگ بر شاه سر دادند، حکومت نظامی از بیرون ب��ه

شیشه ها رگبار بست که ی��ک نف�ر از ک�ارگران کش�ته و ی��ک نف��ر هم فلج ش�د. بع��د از این در

مهرماه در اداره مرکزی اهواز عده ای از متخصصین حفاری ها اطالعیه ای مب�نی ب�ر قص�د خ�ود
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برای اعتصاب را پخش کردند و کارگران هم بابت آتش سوزی سینما رکس آب��ادان جریح��ه

دار شده بودند.

در خوزستان کارگران اعتمادی به مذهبی ها نداشتند و حرکت را چون مذهبی می دیدند به آن

نمی پیوستند.� منتهی مسئله سینما رکس که پیش آمد، کارگران به طور کلی دگرگون ش��دند و

به طرف تصمیم اعتصاب پیش رفتند.آرام آرام اعتصاب از اداره مرکزی ش��روع ش��د و کم کم

 روز اعتص��اب کردن�د ک�ه ب�ا تهدی��د۱۵به نقاط دیگر آبادان کشیده شد. در مهرماه ک��ارگران 

حکومت نظامی کارگران به سر کار برگشتند. کارگران در آب��ان م��اه ب��ا س��ازماندهی ع��الی تر،

اعتصاب دیگری را شروع کردند که تا سرنگونی حکومت شاه ادامه داشت.

اینک��ه می گویی��د گ��رایش م��ذهبی و پ��رچم اس��المی ها ب��ه ره��بری خمی��نی در می��انفتاحی: 

کارگران آبادان ضعیف بود، منظورتان این است که در تهران این آگاهی در مقابل م��ذهبی ها

نبود؟

درسته. ببینید اصال اگر کسی متکی به خودش، تولی�د و درآم�د خ�ودش باش�دخسروشاهی: 

یک جور دیگری در جامعه حرکت می کند، تا کسی که متکی به زمین و آب باشد و به خ��دا

التماس باران بکند. تف��اوت خیلی زی�اد اس��ت. بخش زی��ادی از ک�ارگران پاالیش��گاه ته��ران از

کشاورزی کنده شده بودن��د و وارد ص��نعت نفت ش��ده بودن��د. ع��ده ای دیگ��ر هم ش��اگرد مثال

چرخ سازی بودند. بعد هم تهران ب��ه م��راتب از آب��ادان م��ذهبی تر ب��ود. آب��ادان از خیلی قبل ه��ا

محیط صنعتی بود و سنت کارگری داشت. در آب��ادان م��ذهب می��ان ک��ارگران ض��عیف ب��ود و

اصال ریشه نداش��ت. بع��د از انقالب هم تم��ام خیابان ه��ای آب��ادان چادره��ای حم��ایت از م��ردم

کردستان بود. یعنی می خواهم بگویم که تفاوت از نظر دید به مذهب خیلی زیاد بود.

فکر نمی کنید بخشی ب�ه این دلی��ل ب��ود ک�ه خ��ود اس��المی ها در ته��ران فع��الیت ش��انفتاحی: 

متمرکزتر بود و هنوز دست اسالمی ها به آبادان نرسیده بود؟

 یک واقعیت این بود که ما در تهران از نظر مالی در مضیقه ق��رار گرفت��ه ب�ودیمخسروشاهی:

چون حساب مالی سندیکا بسته ب��ود. پیش دانش��جویان رف��تیم و آن ه��ا ح��دود دو و نیم میلی��ون

جمع آوری کردند. دو و نیم میلیون پول حتی مزد یک روز کارگران هم نمی ش��د. ب��ا تع��دادی

نزد طالقانی که او را از زندان می شناختیم رفتیم و قضایا را شرح دادیم که حس��اب را بس��ته اند.

یک آقایی را معرفی کرد که مسئول کمیته بازار بود. از آن موقع پول خیلی زیادی از ب�ازار ب�ه

کارگران کمک شد و از همان موقع یک نفر به نام آق��ای ع��راقی ک��ه بع��دها مس��ئول روزنام��ه

کیهان و ترور شد، وارد کمیته مخفی اعتصاب شد.

 از بین اسالمی ها بود؟فتاحی:
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بله با ما در زندان بود و از افراد مذهبی بود. از کسانی بود که در قض��یه س��پاسخسروشاهی: 

 از زندان آزاد شده بود و با خمینی از پاریس آمد.۵۶در سال 

با آمدن عراقی به کمیته اعتصاب و کمک های مالی بازار عمال دس��ت اس��المی ها درفتاحی: 

اعتصاب قوی شد؟

قبل از این حرکت اعتصابی کارگران، مستقل بود که بع��د از این ی��ک نف��وذیخسروشاهی: 

در داخل جمع ما وارد شد. کم کم از آن به بعد پای شورای انقالب و اف��رادی نظ��یر بازرگ��ان،

صباغیان و رفسنجانی به شرکت نفت باز ش�د ک�ه در ش�رکت نفت و اه�واز س�خنرانی کردن�د.

گفتند که شرکت نفت را دوباره راه بیندازید که قبول نکردیم و گفتیم که امام باید نامه بده��د.

بعد از آن مصاحبه خمینی را در شرکت نفت پخش کردند ک��ه گفت��ه ب��ود ب��ه ان��دازه مص��رف

داخلی برای مردم پاالیشگاه را راه بیندازید. به نظ��رم ض��عف م��الی ب��اعث ش��د ک��ه م��ا از ی��ک

کانالی وابسته به جریانات مذهبی شویم. رابط ما هم شخص عراقی بود.
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بخشششم

سرنگونیشاهوتشکیلشورای
کارگراننفت

 ش��ما اش��اره کردی��د ک��ه پس از جری��ان س��ینما رکس، اعتص��اب نفت جن��وب ش��کلفتاحی:

گرفت. اگر باخبر باشید همان زمان مسجد کرمان هم به آتش کشیده شد و اگ��ر یادت��ان باش��د

مردم شعار می دادند که ” رکس آبادان را مسجد کرمان را شاه به آتش کش��ید” در ح��الی ک��ه

بعدها مشخص شد هر دوی این آتش سوزی ها کار اسالمی ها بود تا مردم را تحریک کنند که

به دنبال پرچم آن ها بیایند. در آن مقطع کسی نبود که شک کند که این قضیه ک��ار اس��المی ها

بوده است؟

 به طور ف�ردی ممکن اس��ت اینط�وری باش�د  ام��ا در س��طح جامع�ه و مخصوص��اخسروشاهی:

آبادان اینطوری مطرح شد که سینما رکس را شاه به آتش کشیده است و چ��ون فیلم گوزن ه��ا

هم که در این سینما پخش می شد جنبه سیاسی رادیکال داشت به همین خاطر مطرح شد که از

روی قصد مسئولین وقت کشور چنین کاری کردند و آنان متهم شدند. اما بعدا در بازجویی ه��ا

معلوم شد که تیمی زیر نظر چند مال و مسئولیت عده ای آن جا را آتش زده اند. به ط��ور واقعی

مسئله سینما رکس تاثیر زیادی روی م��ردم گذاش��ت، چ��ون می گفتن��د رژیم آن را انج��ام داده

است. مردم آرام آرام شروع به اعتراض کردند. از مهرماه اعتص��ابات ک��ارگران اداره مرک��زی

نفت شروع ش��د ک��ه ب��ه س��ایر بخش ه��ا کش��یده ش��د. در مهرم��اه ب��ه دلی��ل ض��عف س��ازماندهی
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اعتصابات ادامه نیافت و نظامی ها در پاالیشگاه مستقر بودن��د ت��ا اینک��ه در آب��ان م��اه ب��ا تق��ویت

 ه��زار۶۰۰سازماندهی اعتصابات شروع شد و تا انقالب ادامه پیدا ک��رد. تولی��د پاالیش��گاه ک��ه 

بشکه در روز بود به صفر رسید و با پیوستن خ��ارک ب��ه اعتص��اب، ص��ادرات نفت هم متوق��ف

شد. در پاالیشگاه آبادان مردم با شعار “از بهر ملک و ملت ما ش��یر نفت��و بس��تیم ت��ا م��رگ ش��اه

خائن در انقالب هستیم” راهپیمایی کردند و تا سرنگونی شاه جنبش را ادامه دادند. اینج��ا ب��ود

 تشکیل شد، کمک های مالی به خوزستان ارسال۵۷که یک کمیته اعتصاب سراسری در آبان 

شد و مشکل مالی از طریق بازار به طور کلی برطرف شد.

این کمک مالی فقط به صنعت نفت مرتبط است؟فتاحی: 

 بله. فقط صنعت نفت. ببینید در اصفهان و شهرهای دیگه کارگران می آمدند وخسروشاهی:

سخنرانی می کردند و پول جمع آوری می کردند، منتهی چون پول زیادی از ب��ازار می آم��د ب��ه

مسئله جمع آوری کمک مالی توجهی نشد. یکی از نقاط ضعف همین وابس��تگی م��الی جنبش

کارگران بود به نظرم می شد که طی یک برنامه ریزی از مردم کمک م��الی جم�ع آوری ش�ود

نه از یک قشر خاص )بازار( که بیاید و پرچم خودش را در میان جنبش بزند و یکی از اعضای

خود را در کمیته مخفی اعتصاب منصوب کند و به ق��ول یکی از رفق��ا دس��تور گ��رفتن از زی��ر

درخت سیب )منظور خمینی است( از همان جا ش��روع ش��د. این یکی از ض��عف های اعتص��اب

نفت بود و قطعا ضعف های دیگری هم داشت.

 مثال چه ضعف های داشت؟فتاحی:

…خیلی از ضعف هاخسروشاهی: 
ش��ما فک��ر نمی کنی��د یکی از مش��کالت ع��دم توج��ه ک��ارگران نفت ب��ه ک��ارگرانفتاحی: 

بخش های دیگر بود؟

این هم بود. به طور کلی ی��ک خودمحوربی��نی ب��ر ک��ارگران نفت ح��اکم ب��ود.خسروشاهی: 

همان طور که گفتید فقط بخش نفت را می دیدند. حاال وقتی به مسائل بعد از انقالب و بع��د از

اینکه شوراها تش�کیل ش�د پرداخ�تیم ب�ه مس�ئله تش�کل یابی هم ک�ه ام�ر حی�اتی و مهمی اس�ت

می پردازیم. مخصوصا االن می بینیم که هر گونه تشکل و سازماندهی را س��رکوب، و فع��الینش

را دستگیر و زندانی می کنند. یک مسئله اساسی که در رابطه با نفت وجود داشت عدم وج��ود

نگرش تسخیر قدرت سیاسی بود. در ک��ارگران ش��رکت نفت ب��ه ط��ور واقعی هیچ نگرش��ی در

باره کسب قدرت سیاسی وجود نداشت. نهایت خواسته کارگران حضور یک نفر از کارگران

در شورای انقالب یا انتخاب وزیر نفت از طرف کارگران بود. خوب حاال گ��یرم ک��ه انتخ��اب

کردند، قدرت سیاسی که نداشتند.
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 فکر می کنید کارگران نفت باید این کار را می کردند یا اینکه باید سازمان سیاسی ایفتاحی:

بود که این خواست را سازمان می داد؟

 یکی از نقاط ضعف اساسی همین عدم وجود یک دید سوسیالیستی مس��لط درخسروشاهی:

بین جنبش کارگری بود. ضعف دیگر نبود ی��ک ح��زب سیاس��ی سوسیالیس��تی ب��ود. ک��ارگران

حزب سوسیالیستی خود را نداشتند.

 اما همان دوره سازمان فدائیان در بخشی از کارگران نف��وذ داش��ت و هم ح��زب ت��ودهفتاحی:

تشکیالتی داشت. فکر نمی کنید یک دلی�ل همین ب�ود ک�ه خ�ود این جریان�ات ت�وده و ف�دایی

مرزبندی اساسی ای با خمینی به دلیل مخالفت او با شاه نداشتند؟

 درص�د جامع�ه۹۵ حمایت از خمینی در کل ج�و جامع�ه ح�اکم ب�ود. مجم�وع خسروشاهی:

حامی خمینی بودند. ممکن بود چند گروه کوچک هم نسبت به این مسئله نقد داش��ته باش��ند و

قبول نداشته باشند،  اما نفوذ واقعی در جامعه نداشتند. اما چیزی که بر جامعه مسلط بود، پیروی

از خمینی بین مجاهد و فدایی و بقیه گروه ها مسئله مشترکی بود. مثال در مسئله تسخیر سفارت

 امریکا توسط جمهوری اسالمی، مجاهدین خل��ق از می��دان فردوس��ی ت��ا س��فارت س��ینه خ��یز و

خزیده رفتند.

تسخیر سفارت توسط دانشجویان خط امام؟فتاحی: 

 آفرین. آره. مجاهدین از میدان فردوسی تا سفارت خزی��ده و س��ینه خیز رفتن��د.خسروشاهی:

کل جو این طوری بود. آن هایی که به اصطالح خودشان پیش��رو بودن��د و تش��کیالتی و دی��دی

داشتند و به مسایل جامعه و منطقه تسلط داشتند از خمینی حمایت می کردند. یادم می آی��د ک��ه

فدایی ها یک راهپیمایی به ط��رف خان��ه خمی��نی در مدرس��ه رف��اه برگ��زار کردن��د ک��ه خمی��نی

راهشان نداد. یعنی مشکل این بود که کسانی که به قول شما حزب سیاسی بودند خمینی را ب��ه

عنوان رهبری انقالب پذیرفته بودن��د. انتخاب��ات را پذیرفت��ه بودن��د و ب��رای آن کاندی��د مع��رفی

می کردند. با شناسنامه و عکس و تفصیالت. مشکل چیز دیگری بود. مشکل عدم وج��ود ی��ک

حزب سیاسی واقعی از کارگران سوسیالیس��ت در جامع��ه ب��ود. ک��ارگران دی��د سوسیالیس��تی و

چشم انداز تسخیر قدرت سیاسی را نداشتند. اگ�ر این چیز ه�ا ب�ود ک�ه نب�ود، اتفاق�ات دیگ�ری

می افتاد.

اگر خاطرتان باشد بعد از انقالب شورای کشاورزان، س��ربازان و ک��ارگران ب��ود ک��ه نتوانس��تند

یکی شوند. همه این مسائل است. جنبش کارگری ضعف های اساسی از جمل��ه مس��ئله م��الی را

داشت. مشکالت دیگر عدم وجود حزب کارگران سوسیالیست، نبود ی��ک دی��د سوسیالیس��تی

در جامعه و نبود یک برنامه مشخص بود. حتی خود مال ها هم برنامه نداشتند و دیدی که وقتی

آمدند، بازرگان، جبهه ملی و نهضت آزادی برایشان تشکیالت درس��ت کردن��د. ش��ما اگ��ر ب��ه
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دوره اول انقالب نگاه کنید تمام نمایندگان مجلس، نمایندگان سرمایه داری بودن��د. مالیی در

این بین نبود. ولی بعدا بازرگان را کنار زدند و خودشان همه قدرت را گرفتند.

 در این فضا هست که طالقانی، “پدر طالقانی” می شود و جایگاهی پیدا می کند؟فتاحی:

 دقیقا.خسروشاهی:

 فضایی که همه مرزی با اسالمی ها ندارند و پشت خمینی هستند؟فتاحی:

 دقیقا. من خودم در زندان با طالقانی رابطه ای داشتم. طالقانی شخص��ی ب��ود ک�هخسروشاهی:

در زندان مورد احترام همه زندانیان از چپ و راس��ت ب��ود. خیلی رادیک��ال ب��ود و ب�ا مجاه��د و

فدایی هیچ مشکلی نداشت. گروه ها رابطه خوبی با طالقانی داشتند و به او احترام می گذاش��تند.

مجاهدین طالقانی را رهبر خودشان می دانستند. مشکل این چیز ها بود. مثال فدایی ها در گنبد و

کردستان می جنگیدند و مجاهدین� امام امام می گفتند. وقتی مجاه��دین ب��ه آن ط��رف چرخی��د،

بخش��ی از ف��دایی ها طرف��دار خمی��نی ش��دند. خب تم��ام این ه��ا در ذه��نیت ک��ارگران ت��اثیر

می گذاشت.

 اجازه دهید این ناروشنی جریانات مختلف مقابل اس�المی ها را اینج�ا ره�ا ک�نیم و ب�هفتاحی:

مسئله سندیکاها و کمیته اعتصاب بپردازیم. از چه وقتی به بعد کمیته اعتصاب به مسئله تشکیل

شوراها در صنعت نفت تمایل پیدا کرد ؟

 ببینید کمیت��ه اعتص��اب ش��کل گ��رفت و ی��ک دوره ای اف��رادش مخفی و تحتخسروشاهی:

تعقیب بودند و حکم تیر داشتند و در خانه ها مخفی می شدند.

 افراد کمیته اعتصاب شناسایی شده بودند؟فتاحی:

: بله. مشخص بود چون در راس حرکت بودن��د. بع��د حک��ومت نظ��امی هم ب��ود.خسروشاهی

وقتی که فضا کمی باز شد و مخصوصا آبادان به اعتصاب پیوست کمیته اعتصاب علنی ش��د و

سندیکای کارگران صنعت نفت ایران تشکیل شد.

 این در چه مقطعی بود؟فتاحی:

 یکی دو ماه قبل از انقالب. حدود دی ماه. سندیکای کارگران نفت اعالم ش��دخسروشاهی:

که پتروشیمی و گاز هم شامل اش می شد و همه با هم بودند. نشریه ای هم به همین نام داش��تند.

اخب��ار پراکن��ده و ض��د و نقیض ب��ود. این نش��ریه کم��ک ک��رد اعتص��اب س��ازماندهی ش��ود و

کارگران اخبار واقعی را بخوانند تا شایعات بی مورد در بین کارگران تفرق��ه ایج��اد نکن��د. این

نشریه کار خوبی بود که تا سال شصت هم ادامه پیدا کرد که بعد توقیفش کردند.

 اسمش چه بود؟فتاحی:

 نشریه کارکنان صنایع نفت. به اسم همین سندیکای مش��ترک کارکن��ان ص��نایعخسروشاهی:

نفت بود.
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 این سندیکایی که ایجاد شد تا چه حد به تجمعات ک��ارگری و ب��ه ف��رض اعتص��اباتفتاحی:

متکی بود؟

اینطوری نبود. اسمش سندیکا بود اما به ط��ور واقعی کمیته ه��ای کارخان��ه ب��ود.خسروشاهی: 

مثال پاالیشگاه ،گاز، پخش ،آبادان، شیراز، اصفهان و تبریز هر یک کمیته خود را داشتند.

 این کمیته ها علنی یا مخفی بودند؟فتاحی:

این کمیته ها پس از حذف حکومت نظامی عل��نی و انتخ��ابی ک��ارگران بودن��د.خسروشاهی: 

جلسه برگزار می کردند و اطالعیه و نشریه منتشر می کردند.

 در کارخانه کارگران کمیته خود را انتخاب می کردند؟فتاحی:

 انتخابات به معنی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به معنی رسمی آن نب��ود.خسروشاهی:

در هر کارخانه ای عده ای از کارگران جل��ودار بودن��د و م��ورد تایی��د ک�ارگران بودن��د. مثال در

پاالیشگاه تهران ده نفر از کارگران بودند که از ابت��دا جل��ودار بودن��د، تقس��یم ک��ار می کردن��د،

فعالیت کرده بودند و مورد تایید کارگران بودند. در خوزستان همین طور در بقیه جاه�ا هم ب�ه

همین نحو. در آبادان قضیه یک مق��دار ف��رق می ک��رد. چ��ون ی��ک ع��ده می رفتن��د و مماش��ات

می کردند کار به انتخابات واقعی کشیده شد و عوض شدند. در مجمع این کمیته های کارخانه

بود که به اسم سندیکا در سطح سراسری کارگران را رهبری می کرد.

پس از انقالب و برگشت کارگران به سر کار مسئله شوراهای کارگران مطرح شد.

 یعنی شوراها بعد از قیام مطرح شدند؟فتاحی:

… می شود بگوییم قبل از انقالب. چون زمینه برگشت به سرکار خسروشاهی:
 این شوراها چقدر متکی به مج��امع عم��ومی منظم بودن��د؟ جمعی اس��م خودش��ون روفتاحی:

شورا گذاشتند یا اینکه واقعا شورایی تشکیل شد؟

 از پایین شکل گرفت. کارگران ابزار دقیق، تراش کاری و جوش��کاری مجم��عخسروشاهی:

عمومی می گذاشتند و چند نفر را انتخاب و معرفی می کردند. کارمندان دفاتر و آتش نشانی و

بقیه هم همینطور. با جمع این نمایندگان شورای کارگران پاالیشگاه ته��ران ش��کل گ��رفت. در

پاالیشگاه سه تا شورا بود. یک شورای تعمیرات بود، یک شورای نوبت ک��اری ب��ود و س��ومی

هم شورای متحده که شامل آتش نشانی و کارمندان دفتری بود. جاهای دیگر هم همینط��وری

انتخاب کردند و یک شورای سراسری در سطح نفت با اتحاد پاالیشگاه ها، گاز، پتروش��یمی و

پخش شکل گرفت و سازماندهی شد که تا سال شصت هم به کار خود ادامه داد.

 اگر اجازه دهید برگردیم ب��ه هم��ان مقطعی ک��ه ک��ارگران کمیته ه��ای کارخان��ه و درفتاحی:

سطح سراسری سندیکای کارکنان نفت را تشکیل داده اند. در آن مقط��ع چق��در ک��ارگر نفت
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متوجه شده بود که باید به سراغ� بخش های دیگر طبقه کارگر برود و اتح��اد سراس��ری تش�کیل

دهد؟

 اصال چنین فرصتی نبود. ممکن بود که در خیابان با هم تظاهرات کنن��د. ببینی��دخسروشاهی:

مثال در انقالب کمیته مخفی س��راغ کارکن��ان تلویزی��ون ی��ا اداره ب��رق رفت. مثال ب��رق را قط��ع

می کردند. چنین ارتباطاتی با کارکنان جاهی دیگر بود ولی اینکه برود و با بقیه کارگران ی��ک

تشکل سراسری تشکیل بدهد این طور نبود و این یکی از ضعف های اساسی همین ب��ود. ح��اال

در رابطه با تشکل به این می رسیم .

 ش��ما به��تر می دانی��د ک��ه در جنبش ک��ارگری گرایش��ات مختلفی اس��ت. گرایش��اتیفتاحی:

سندیکالیست هستند که به دستاوردهای مقطعی دلخوش می کنند و تغییرات اساس��ی و پ��ایه ای

در دستورشان نیست. فکر نمی کنید این سنت تاثیر گذار بود؟

 تا جنگ فقط یک۵۸ دوران انقالب خیلی کوتاه بود. شما نگاه کنید. بین سال خسروشاهی:

سال فرصت بود. آن قدر مشکالت نفت زیاد بود که تا سندیکا آمد به خودش بیاید جنگ شد

و سندیکا تعطیل شد.

 مشکل فقط سندیکای نفت نب��ود. ش��ما اگ��ر در کفش ملی بودی��د ی��ا ذوب آهن عینفتاحی:

همین سوال را می پرسیدم که شما چرا از ذوب آهن با نفتی ها تماس نگرفتید؟

 نه من این حرف را نمی زدم. ستاد اصلی مب��ارزه خوزس��تان ب��ود. در پاالیش��گاهخسروشاهی:

اگر کار می خوابید این یک ضربه ای بود اما اگر کار در خوزس��تان می خوابی��د، ص��ادرات نفت

قطع می شد. وقتی جنگ شد ما اتحاد مب��ارزاتی را از دس��ت دادیم. یع��نی خوزس��تان، آب��ادان و

اهواز بمباران شد. این را باید در نظر داشته باشیم.



 / تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت45 

بخشهفتم

شکستقطعیانقالبوسرکوب
شوراهایکارگری

 اجازه بدهید به دوره پس از انقالب و مسئله روابط ش��ورها و دولت جدی�د ب�پردازیم.فتاحی:

در آن دوره شوراها چقدر به مسائلی مانند بسته شدن دانش��گاه ها، کردس��تان و ت��رکمن ص��حرا

توجه کردند؟

 ببینید در رابطه با شوراهای نفت به ط�ور مش�خص، ش�وراها در رابط�ه ب�ا حمل�هخسروشاهی:

دولت به کردستان خیلی فعال عمل کردند و در تمام آبادان چادرهای کمک به خل��ق ک��رد را

تشکیل دادند. شورای سراسری تصمیم گرفت که تم��ام س��همیه لب��اس زمس��تانی را مس��تقیما از

انبار به کردستان بفرس��تد و این ک��ار را هم انج��ام داد. ب��ه عالوه ب��ا پ��ول جم��ع آوری ش��ده در

شوراها چند تا چرخ بافندگی خریدند و به کردستان فرستاند. نس��بت ب��ه مس��ئله خلق ه��ا ک��امال

حساس بودند و حمایت می کردند.

 درباره بستن دانشگاه ها چطور؟فتاحی:

 درباره بستن دانشگاه ها، تنها جلسه ای که نمایندگان ک��ارگران ص��نعت نفت ب��اخسروشاهی:

هوشنگ انصاری و کمیسیون اصل نود داشتند و توسط تلویزی��ون ب��رای پخش ض��بط می ش��د،

 آبان و حمله ب��ه دانش��گاه و س��رکوب دانش��جویان ش��د. در این جلس��ه عالوه ب��ر۱۳مصادف با 

خواسته های اقتصادی که مطرح بود، نمایندگان شوراهای کارگران اعالم کردند که م��ا حمل��ه
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به دانشگاه را محکوم می کنیم و عوامل این اقدام بای��د ب��ه م��ردم مع��رفی و محاکم��ه ش��وند. ب��ه

همین دلیل جلسه به هم خورد و توسط تلویزیون ضبط نش�د. م�ا قب�ل از انقالب ک�ه نی�از م�الی

داشتیم اولین بار به دانشگاه مراجعه کردیم و در دانشگاه بود که دو و نیم میلی��ون توم��ان جم��ع

آوری شد که البته خیلی کم بود. وسع مالی دانشگاه هم همین بود.

در هر صورت یک همچنین چشم اندازی بود. منتها اینکه کارگران بتوانند یک پیوند مشترک

حرکتی با جنبش های اجتماعی زنان، معلمان و دانشجویان برقرار کنند نبود. معلمان در آب��ادان

خواست هایی داشتند و وقتی کارگران نفت اعتص��اب کردن��د یکی از خواس��ته هایش��ان تحق��ق

خواست های معلمان بود. منتهی یک جنبشی نب��ود ک��ه پیون��د مش��ترکی بین تم��ام این بخش ه��ا

ایجاد کند و همه را با هم به پیش ببرد. جنبش های زنان، دانشجویان، دهقانان و کارگران ی��ک

پیوندی نداشتند که با هم به جلو بروند. هر کدام جدا از هم بودن��د اگ��ر چ��ه حمایت ه��ایی هم

می کردند. دید نسبت به جنبش زنان خیلی ضعیف بود به نسبت بقیه جنبش ها. هم��ان ط��ور ک��ه

گفتید درباره مسئله زنان، جنبش کارگری در این مسئله کاری نکرده است.

 اگر اج�ازه دهی�د برگ�ردیم ب�ه مس�ئله رابط�ه ش�وراها و دولت جدی�د بع�د از انقالب.فتاحی:

شوراها تا چه سالی با قدرت به کار خود ادامه دادند.

 پس از انقالب شوراها مشغول به بررسی مشکالت و مسائل داخلی نفت و گ��ازخسروشاهی:

و پتروشیمی شدند.

 می شود تصویری بدهید که شوراها چه می کردند؟فتاحی:

 عده ای از مدیران بودن که کارشکنی می کردند. این ها عوض شدند و ش��ورایخسروشاهی:

هر بخشی مدیر خودش را انتخاب کرد. مثال شورای م��الی م��دیر خ��ودش را انتخ��اب ک��رد ی��ا

شورای تعمیرات، مدیر بخش تعمیرات را انتخاب کرد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بودن��د

که با نامه ش��ورا ب�ه س��رکار برگش��تند و حق�وق آن م�دت زن�دان را دری�افت کردن��د. ش��رکت

حفاری های نفت که زیر نظر کنسرسیوم نفت بود کارکنان قرارداد موقت شرکت های خارجی

داشت که با نامه شورا به طور رسمی استخدام شدند. 

محاکمه ساواکی ها و افراد ض�د ک�ارگر، اف�زایش م�زد، اس�تخدام جدی�د، وض�عیت ک�ارگران

موقت و دانم و حتی صادرات نفت همه زیر نظر شوراها بود. دولت بازرگان که س��رکار آم��د،

شوراها فشار آوردند که ما خودمان باید وزیر نفت را انتخاب کنیم ک��ه آق��ای تن��دگویان را ب��ا

معرفی شورا انتخاب کردند. تندگویان همان ماه اول جنگ در جاده اسیر عراقی ها شد و بعدها

در عراق کشته شد.

 تندگویان از فعالین کارگری شرکت نفت بود؟فتاحی:
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 کارمند سطح� پایین نفت بود ک��ه در دوره ش��اه زن��دانی ش��ده ب��ود. در آن دورهخسروشاهی:

انسان رادیکال و مبارزی بود که مذهبی بود و در رابطه با کتاب شمس آب��ادی درب��اره حس��ین

)امام حسین( دستگیر شده بود. البته مذهبی بودنش نم��ود ب��یرونی نداش�ت. یع��نی م��دیری مث��ل

نذیر که به نفت فرستاده شد توسط شورا نفی شد. بعد یک مس��ئله اساس��ی این ب��ود ک��ه در آن

موقع ارتباط شورای نفت با بقیه کارگران در سطح جامعه و فعالین بقیه بخش های طبقه کارگر

که به تشکل یا شورای سراسری بینجامد، عمال وجود نداشت.

در آن موقع فروهر )که بعدها در قتل های زنجیره ای به همراه همسرش کش��ته ش��د( وزی��ر نفت

شده بود و فروهر طرفدار سرمایه دار و سندیکالیزم )نه سندیکا به ط��ور واقعی( ب��ود. آن موق��ع

شعار سازمان های سیاسی و ش��وراهای ک�ارگران این ب�ود ک�ه ” ق�انون ک�ار بای�د توس��ط خ�ود

کارگران نوشته شود”. فروهر هم از این مسئله سوءاستفاده کرده بود و از نمایندکان ک��ارگران

دعوت می کرد که به وزارت کار بیایید و قانون کار را بنویسید. من خودم شخصا سه بار رفتم.

بعدا که سلطه بیشتر شد و گفتند که انجمن های اسالمی هم باید افراد را برای تدوین قانون کار

معرفی کنند، دیگر من نرفتم و بقیه رفقا را برای این کار می فرستادم.

می خواستم این را بگویم که ما در شوراها در رابطه با تشکل های ک��ارگری فراق��انونی فع��الیت

می کردیم. چون سندیکا یک محدوده� خاصی را پیش می برد. ما فراقانونی حرکت می کردیم.

 یعنی آن ها سندیکاها را شکل داده بودند؟فتاحی:

 نه. شکل نداده بودند.خسروشاهی:

 سندیکا را طرد کرده بودند؟فتاحی:

 بله طرد کرده بودند.خسروشاهی:

 شما تا چه زمانی در پروسه جمع فعالین مشغول به تدوین قانون کار شرکت داشتید؟فتاحی:

 به هم خورد. چون پس از چند جلس��ه ک��ه من رفتم از انجمن اسالمی خواس��تند�خسروشاهی:

که نماینده معرفی کند و آن موقع انجمن اسالمی در شرکت نفت ش��کل نگرفت��ه ب��ود و ش��ورا

بود. این را تایید می کنم ک��ه فروه��ر می خواس��ت این را ب��ه طبق��ه ک��ارگر بفهمان��د ک��ه دولت،

دولت سرمایه است و قانون کار باید نوشته شود ت��ا ح��دود حق��وق س��رمایه و ک��ارگر را تع��یین

کند. ما آن موقع شورا داشتیم و تمام این چیزها را نفی کرده بودیم. ما با یک اطالعی��ه حق��وق

تمام کارگران زندانی را پرداخت کرده بودیم و ب��ا ی��ک اطالعی��ه ص��دها ک��ارگر را اس��تخدام

رسمی کرده بودیم در حالی که استخدام حتی یک کارگر نیازمند طی مراحل مختلف ق�انونی

در شرایط سرمایه داری است. فروهر داشت به طبق��ه ک��ارگر تلقین می ک��رد ک�ه دولت، دولت

سرمایه است و شما هم کارگر هستید بیایید حداقل دستمزد و قانون کار را تعیین کنیم.

 سندیکا را هم در مقابل شورا قرار داده بود؟ در حالی که شما شورا داشتید.فتاحی:
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 سندیکا را هم درمقابل شورا علم کرده بود. چون در آن زمان ش��ورا گ��امی ب��هخسروشاهی:

جلو بود و خودش را در چهارچوب قانون دولتی تعری�ف نمی ک�رد و ق�انون را قب��ول نداش�ت.

اساسنامه اش را خودش را تعریف کرده بود. بنابراین� سندیکا گامی ب��ه پس ب��ود. ح��اال ع��ده ای

می گویند که ما همان موقع از سندیکا دفاع کردیم. خب آن موق��ع ش��ما راس��ت بودی��د ک��ه از

سندیکا دفاع می کردید. سندیکای انقالبی هم داشتیم. مثل سندیکای پروژه آبادان، س��ندیکای

چاپخانه ها.

 پایه این سندیکاها متکی بر مجمع عمومی بود؟فتاحی:

 بله . همه چیز بود. حزب ت��وده تبلی��غ س��ندیکا می ک��رد و االن می گوی��د م��ا آنخسروشاهی:

موقع می گفتیم. آن موقع این حرف ارتجاعی بود. آن روز بازگشت به عقب بود. ما در شوراها

هزار گام جلوتر بودیم و مدیر را خودمان انتخاب می کردیم.

 بعد ادامه شوراها به کجا رسید؟فتاحی:

 س��ال شص��ت ب��ا ش��روع جن��گ ش��ورا ها تض��عیف ش��د. پایگ��اه اص��لی رزمن��دهخسروشاهی:

کارگران در خوزستان تخریب شد و همه آواره شهرهای دیگر شدند. تع�داد کارکن�ان در ه�ر

  نفر در چ��ارت س��ازمانی در تراش��کاری۲۰قسمت فنی خیلی بیش تر از حد الزم شد. مثال اگر

 تراش کار در پاالیشگاه مشغول کار بود. رژیم از این قض�یه س�وء اس�تفاده� ک��رد.۵۰۰نیاز بود، 

قانون دادگاه های بدوی و تجدیدنظر درون کارخانجات و ص��نایع طی الیحه ای توس��ط دولت

تصویب شد که به این بهانه توسط افراد انجمن اسالمی ک�ارگران مب��ارز را شناس��ایی، اخ��راج،

بازنشسته، دستگیر و گاهی حتی اعدام کردند.

، بنی صدر برای بازدید از ص��نعت نفت آم��د۶۰از این زمان تصفیه ها شروع شد. در اوایل سال 

و گفت “شورا پورا مالیده ” و ما از یک ت��ابلوی گ��ردش ب��ه راس��ت ممن��وع در خیاب��ان عکس

گرفتیم و در صفحه اول نشریه مان به نام پیشتاز نوشتیم: « بنی صدر، گردش به راس��ت ممن��وع»

بعد در زیرش هم نوشتیم که «شورای بی قدرت مثل تفنگ بی فشنگ است«. مخالفت با ش��ورا

در هیات وزیران و دولت بازرگان هم وجود داشت. بازرگان گفته بود که ما ب��اد می خواس��تیم�

طوفان شد. به هر حال طوفان بود.

 آن ها می خواستند به آرامی قدرت را تحویل بگیرند.فتاحی:

 دقیقا. که ارتش بماند و خبری نش��ود. بع��د ق��درت ک��ارگران را هم در انقالبخسروشاهی:

دیده بودند که اگر واقعا به میدان بیایند کسی جلودارشان نیست. بن�ابراین از هم�ان ابت�دا ب�رای

سرکوب جنبش کارگری برنامه ریزی کردند. به قول مس��ئول خان�ه ک�ارگر حس��ن ص��ادقی ب��ا

دستور بهشتی، خامنه ای و رفسنجانی )حزب جمهوری اسالمی( به خانه کارگر حمله کردن��د و

فعالین کارگران را از آن جا بیرون کردند و سرکوب� کردند. عده ای هم کشته شدند. مصاحبه
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صادقی در روزنامه کار و کارگر موجود است. آقای غرضی وزیر نفت و توکلی وزیر ک��ار ب��ا

بخش نامه ای همه شوراهای کارگری را غیرقانونی اعالم کردند و در اواخر سال شصت حمل��ه

کردند و همه فعالین شوراها را از تبریز، اصفهان و نقاط دیگر دستگیر کردند و به اوین بردند.

 آمار تقریبی از تعداد کسانی از فعالین شوراها که دستگیر شدند ندارید؟فتاحی:

 نفر را دستگیر و به اوین� بردند و نگه داشتند. آخ��رین اف��راد بع��د از۱۴۰ حدود خسروشاهی:

هفت سال آزاد شدند. از یک ماه تا هفت سال در زندان نگه داشتند.

 شما در چه دوره ای به زندان رفتید؟ آیا جزو سری اول دستگیرشدگان بودید؟فتاحی:

 همان روز اول من را جمعه دستگیر کردند و در اوین نگه داشتند. در آن مقطعخسروشاهی:

شوراها یک حرکت القا شده به طبقه کارگر بود. ما تصمیم نگرفتیم ک�ه ش�ورا درس�ت ک�نیم،

موقعیت جامعه این را به ما تحمیل کرد که تش�کلی درس�ت ک�نیم و آن را ش�ورا بن�امیم. ح�اال

اینکه چرا اسمش را شورا گذاشتیم باید سرش بحث کرد. ولی همان موقع سازمان هایی بودن��د

که تبلیغ س��ندیکا می کردن��د. دولت بازرگ��ان هم ب��ه ط��ور مش��خص تبلی��غ س��ندیکا می ک��رد و

می خواست به طبقه کارگر بقبوالند که از اعمال قدرت در محیط کار دس��ت ب��ردارد و ق��انون

کار را تصویب کند و زیر چتر سرمایه داری برود.

 آیا به این دلی��ل از س��ندیکا س��خن می گفتن��د ک��ه بدن��ه جنبش ک��ارگری از م��وقعیتفتاحی:

تصمیم گیری و دخالت گری عقب رود و کسانی به عنوان مس��ئول س��ندیکا ب��ا دولت م��ذاکره

کنند و دولت بتواند در پروسه ای خواست خود را ب��ه آن ه��ا بقبوالن��د و این ب��ا وج��ود ش��وراها

برای دولت سخت بود؟

 دقیقا. جامعه سرمایه داری. وقتی که مسئله سندیکا را قبول ک��نی، اساس��نامه اشخسروشاهی:

باید به تصویب برسد و باید در چه��ارچوب اساس��نامه ح��رکت ک��رد. ب��ه عالوه رژیم، دولت و

وزارت کار را باید قبول داشته باشی. شورا همچنین چیزی نبود و نه رژیم و ن��ه دولت را قب��ول

نداش��ت. اساس��نامه خ�ودش را داش�ت و ح�رکت خ�ودش را پیش می ب��رد. بازرگ�ان آن موق��ع

مدیریت را عوض می کرد که در شرکت نفت و گاز زورش نرسید.

بعد سرکوب سال شصت شروع شد و چون هنوز جو انقالبی در ش��رکت نفت وج��ود داش��ت،

وقتی مجبور شدند که مدیران انقالبی منصوب شوراها را عوض کنند، ناچ��ار ش��دند دوب��اره از

ک��ارگران عض��و انجمن اس��المی ب��ه عن��وان م��دیران نفت انتخ��اب کنن��د. نتوانس��تند دوب��اره از

طاغوتی ها استفاده کنند.

 وقتی شما را دستگیر کردند، عکس العمل جنبش کارگری به دستگیری شما چگونهفتاحی:

بود؟
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 به طور کلی این امر همزمان با سی خرداد و سرکوب عمومی جامعه ش��ده ب��ودخسروشاهی:

که ترور، انفجار و وحشت در جامعه فراگیر بود. از این جو استفاده کردند و در ماه دهم س��ال

شصت انحالل شورای نفت را اعالم کردند. خرداد شصت را در نظر بگیرید و وض��عی ک��ه ب��ر

جامعه حاکم بود. بر خیلی از کارخانه ها مسلط شده بودند  اما هنوز ب�ر نفت، گ�از و پتروش�یمی

مسلط نبودند که این امر در ماه دهم سال شصت صورت گرفت. در این زمان شوراها را منحل

و فعالین آن را دستگیر و راهی زندان نمودن��د. م��ا س��تاد اص��لی م��ان را از دس��ت داده ب��ودیم و

خوزستان را نداشتیم. همه در هتل ها بدون غذا آواره بودیم.

 علت تاکید شما بر نفت جنوب چیست؟ چون خودتان اصالتا جنوبی بودید؟فتاحی:

 نه قدرت واقعی ما در جن��وب ب��ود. ص��ادرات، واردات و تم��ام اس��کله ها آنج��اخسروشاهی:

 هزار بشکه تولی��د می ک��رد. چه��ار پاالیش��گاه ت��بریز،۶۵۰متمرکز بود. پاالیشگاه آبادان روزی 

 هزار بشکه جمعا تولید می کردند. تمام قدرت بسیج، س��ازماندهی۴۰۰تهران، شیراز و اصفهان 

و تجربیات کارگری هم در خوزستان بود.

 جنگ خیلی لطمه زد؟فتاحی:

این جنگ که به قول خمی��نی نعمت الهی ب��ود بیش��ترین لطم��ه را زد و مص��یبتخسروشاهی: 

واقعی برای مردم ایران و طبقه کارگر بود. جنگ ت��اثیر بس��یار منفی داش��ت. واقعیت این اس��ت

که کل خوزس��تان ب��ر روی نفت ایس��تاده ب��ود و وق��تی جن��گ ک��ارگران را آواره ک��رد م��ا هم

فهمیدیم که قدرت واقعی خود را از دست داده ایم.� ما به ضعف کشیده شدیم و از این ض��عف

 ک��ارگر۸۰۰ ک��ارگر می خواس��ت، ۳۰۰استفاده کردند. مثال در تعمیرات پاالیشگاه تهران ک��ه 

نشسته بودند، چون از جاهای دیگر آمده بودند. ب�ا اس�تفاده� از همین ش�رایط ش�روع ب�ه تص��فیه

کردن، اخراج و بازنشستگی کارگران کردند.
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بخشهشتم

تدوینقانونکارتوسطحکومتنوپا

 اجازه دهید به مس��ئله ق��انون ک��ار جدی��د برگ��ردیم ک��ه ش��ما هم در ت��دوین آن چن��دفتاحی:

جلسه ای شرکت داشتید. می شود توضیح دهید وقتی به شما اجازه حض��ور در جلس�ات ت�دوین�

قانون کار را ندادند، چه کسانی متصدی کار شدند و قانون کار را نوشتند؟

 وقتی رژیم سرکار آمد با توجه به تس��لط و ق��درت واقعی ش��وراهای ک��ارگریخسروشاهی:

روی محیط های کار، رژیم به این نتیجه رسید که طی چند مرحل��ه ش��وراها را ب��ه عقب نش��ینی

 بهمن خمی��نی از ک��ارگران۲۳وادار کن��د. در مرحل��ه اول، اگ��ر ب��ه ی��اد داش��ته باش��ید در روز 

خواست تا به سرکار خود برگردند، به اعتصاب پای��ان دهن��د و اس��لحه ها را هم تحوی��ل دهن��د.

کارگران به سرکار برگشتند. منتها کارگران در صنایع بزرگ کماکان ش��ورا داش��تند و اعم��ال

قدرت می کردند. 

بنابرین رژیم تص��میم گ��رفت ک��ه در مرحل��ه بع��دی محیط ه��ای ک��ار را تص��فیه کنن��د و از این

وض��عیت خ��ارج کنن��د. ب��رای این ه��دف انجمن ه��ای اس��المی را تاس��یس کردن��د و از ب��رخی

کارگران مذهبی برای تصفیه بقیه استفاده کردند. بدین ترتیب توانس��تند ک��ارگران مب��ارز را از

محیط های کار تصفیه کنند. عالوه بر این زمینه نظری چنین تحرکاتی ن��یز بای��د ایج��اد می ش��د.

می بایست به کارگران می فهماندند که جامعه، جامعه سرمایه داری است و شورا متعل��ق ب��ه این

جامعه نیست، ابزار دیگری نیاز است. 
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اکثر سازمان های سیاسی در آن موقع طرفدار شورا بودند و برخی هم نه.آن ها که طرفدار شورا

بودند خیلی دیرتر به طرف پذیرش قطعی حاکمیت در محیط کار رفتند. اما سازمان هایی مانن��د

حزب توده و فدایی اکثریت از همان ابتدا رژیم سرمایه را پذیرفتند و در مس��ائل ک��ارگری هم

مبلغ پیشبرد سندیکا بودند. چند سندیکای انقالبی هم بود که فرات��ر از این ه��ا مث��ل ی��ک ش��ورا

عمل می کردند. پروژه پذیرش� نظری سرمایه داری از ط��رف ک��ارگران و تن دادن ب��ه م��دیران

دول��تی و دولت از کان��ال وزارت ک��ار پیش می رفت. آن موق��ع آق��ای فروه��ر خیلی ک�ارگران

مبارز را تشویق به سندیکا می کرد و در خانه کارگر سخنرانی می کرد. به شورا حمله نمی ک��رد

ولی در عین ح��ال مبل��غ رس��می س��ندیکا ب��ود و می گفت این اس��ت ک��ه س��ندیکا ب��ه درد ش��ما

می خورد.

 شما فکر می کنید سندیکا مناسب برای سیستم سرمایه داری است و کارگری ک��ه درفتاحی:

سندیکا مشغول است نمی تواند سیستم را زیر پا بگذارد؟

 نه ما در مرحله انقالب سندیکای انقالبی هم داشتیم.خسروشاهی:

 منظورم آن ها نیست. منظورم سندیکاهایی است که فروهر مبلغ اش بود.فتاحی:

 دقیقا. اون نگاهش به سرمایه داری و تسلط اش بر جامعه بود و می خواست ک��هخسروشاهی:

طبقه کارگر را در محدوده قانونی خفه کند که پایش را از آن فراتر نگذارد و به طبقه ک��ارگر

بفهماند که قدرت حاکمیت و کارخان�ه متعل��ق ب��ه س��رمایه اس��ت ن�ه طبق��ه ک��ارگر. در جامع�ه

س��رمایه داری دموکراس��ی در کن��ار درب کارخان��ه می ایس��تد. در همین کش��ورهای پیش��رفته

صنعتی، تظاهرات و اعتراض در سطح جامعه است  اما در کارخانه باید مطی��ع باش��ی. می ت��وانی

اعتصاب کنی  اما دموکراسی وارد کارخانه نمی شود. حاکمیت کارگر در کارخانه صفر است.

سرمایه و س��ود ب��ورژوازی از دس��ت طبق��ه ک��ارگر محف��وظ اس��ت و اساس��ا ب��ه ک��ارگر اج��ازه

حاکمیت را نمی دهند. 

 البد شما می خواستید این را به بحث قانون کار مرتبط کنید.فتاحی:

 می خواستم� بگویم که داشتند زمینه نظ��ری ق��انون ک��ار را هم در جامع��ه ایج��ادخسروشاهی:

می کردند و به کارگر می فهماندند ک��ه ت��و بای��د در جامع��ه س��رمایه داری ک��ار ک��نی و جامع��ه

سرمایه داری هم قوانین خاص خودش را دارد که این است. فروهر هم تبلیغ می کرد که ح��اال

بیایید قانون کار را تدوین کنیم. یک عده ای هم می رفتند و من هم خودم س��ه جلس��ه رفتم ک��ه

ماده به ماده قوانین را می خواندند و درباره آن بحث می کردند. می خواستند تصویبش کنند. اما

پس از مسائل دیگر و سرکوب ها قضیه منتفی شد و بعد هم اعالم شد که انجمن اس��المی بای��د

افراد را با نامه معرفی کند، چون هنوز خانه کارگر در اختیار فعالین کارگری بود.
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 بعد یک عده کارگران کارخانه های دیگر از طریق انجمن اسالمی به این جلسات رفتند. چون

در شرکت نفت انجمن اسالمی نبود و شورا بود، عده ای هم از ش��رکت نفت ب��ا ک��ارت ش��ورا

شرکت می کردند. این قضیه تدوین قانون کار معلق شد. با اتمام دوره دولت موقت، برکن��اری

فروهر و آمدن توکلی به عنوان وزیر کار،  توکلی مطرح کرد که ما در جامعه خود سرمایه دار

و کارگر ن�داریم. م��ا کارپ��ذیر و ک�ارآفرین داریم. س�رمایه داران را ک�ارآفرین و ک�ارگران را

کارپذیر نامید. حتی می خواست اسم ک�ارگر را هم از جامع�ه ح�ذف کن�د. ت�وکلی گفت ک��ه

اساسا ما نیازی به قانون کار نداریم و بر اس��اس ق��انون اج��اره اس��المی عم��ل می ک��نیم. ت��وکلی

گفت که بر اساس باب اجاره، کارگر و کارفرما به شکل فردی صحبت کنند و ب��ر س��ر م��زد و

شرایط توافق کنند.  بنابراین دیگر به قانون کار نیازی نمی باشد. 

 انجمن اسالمی هم حمایت کرد؟فتاحی:

 دقیقا.خسروشاهی:

 اولین تقابل کارگران در بعد اجتماعی با این پیشنهاد قانون اج��اره جمه��وری اس��المیفتاحی:

چه بود؟

 در جامعه علی رغم سرکوب ها هنوز جو انقالبی وجود داشت. کارگران نسبتخسروشاهی:

به حرکات و جانفشانی هایی که ک��رده بودن��د، انتظ��ارات وس��یعی داش��تند. ک��ارگران هن��وز در

کارخانه عقب نشینی نکرده بودند و مدیران دولتی را قب��ول نمی کردن��د. بن��ابراین در مقاب��ل این

حرکت طغیانی شکل گرفت و تومارهای وسیعی در صنایع مختلف علیه توکلی امض�ا ش�د. ب�ه

همین دلیل مجلس قانون کار توکلی را پس فرستاد. قانون کار دیگری هم نوش��ته ش��د ک��ه آن

هم پس فرستاده� شد و این روند کماکان ادامه پیدا کرد تا جایی که ...

 چند بار این رفت و برگشت های قانون کار اتفاق افتاد؟فتاحی:

 هفت یا هشت بار. این کشمکش ها دوازده سال ط��ول کش��ید. آخ��رین ب��ار ک��هخسروشاهی:

قانون کار در مجلس تصویب شد، چندین بار توسط شورای نگهب��ان ق��انون اساس��ی رد ش��د و

قانون کار برای اصالح به مجلس فرستاده شد. این روند رفت و برگشت ادامه ی��افت ت��ا اینک��ه

مصلحت نظام را مطرح ک��رد و گفت ش��ورایی بای��د تش��کیل ش��ود ت��اتشخیص خمینی شورای 

اختالف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی را حل کند. بخش زیادی از ق��انون ک��ار

توسط مجمع تشخیص نظام حذف شد و نهایتا قانون ک��ار ارتج��اعی فعلی تص��ویب ش��د. ت��ازه

همین قانون فعلی کار هم از روز اول تاکنون اجرا نشده است.

 یعنی موارد مثبتی داخل قانون کار است؟فتاحی:

 اشتباه و ارتجاعی است چون حق کارگر را ب��رای فعلی اساسا بنیاد قانون کار خسروشاهی: 

تشکل به رسمیت نشناخته است. فقط گفت��ه اس��ت ک��ه ش��ورای اس��المی ی��ا انجمن اس��المی ی��ا



تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت / 54

انجمن های صنفی می توانید تشکیل دهید. در این قانون تمام اختیارات به شورای اس��المی ک��ار

واگذار شده است. مثال در قانون کار آمده است که اخراج کارگر ب��ا تواف��ق ش��ورای اس��المی

کار ممکن است و چنانچه می دانیم همیشه شورای اسالمی بازوی راست دولت سرمایه ب��وده و

هنوز هم هست. بنابراین می بینیم که کارگران را فله ای اخراج می کنند و خبری هم نمی شود. 

 تص��ویب می ش��ود یع��نی در دوره ای ک��ه انقالب س��رکوب،۶۹ قانون کار حدود سال فتاحی:

جنگ تمام و فضای جامعه عوض شده اس��ت. مس��ئله دیگ��ری ک��ه ش��ما اش��اره کردی��د مس��ئله

تشکیل شوراهای اسالمی، انجمن ه��ای اس��المی و خان��ه ک�ارگر اس��ت. می خ��واهم بپرس��م ک�ه

پروسه شکل گیری شوراهای اسالمی و خانه کارگر چگونه بود؟ آی��ا اول انجمن ه��ای اس��المی

شکل گرفتند؟

 خمینی گفت که همه کارگر هستند و خدا هم کارگر است و هم��ه روزه��ا همخسروشاهی:

روز کارگر است. توکلی هم که گفت اساس�ا ق�انون ک��ار را قب�ول ن��داریم. منتهی تحت فش�ار

مبارزه کارگران، اوال دولت مجبور به قبول این واقعیت شد ک��ه در جامع��ه دو طبق��ه ک��ارگر و

سرمایه دار وجود دارد و باید یک قانونی بین این دو تص�ویب ش�د. مس��ئله دیگ��ر این ب�ود ک�ه

جمهوری اسالمی  ناچار شد که روز اول ماه می را ب�ه عن�وان روز جه�انی ک�ارگر ب�ه رس�میت

بشناسد. این دو جنبه مثبت از این قانون کار فعلی بود. به این مسئله برگردیم.

با توجه به وضعیت انقالبی و این که رژیم جدید موقعیت کارگر را در انقالب مش��اهده ک��رد،

از روز اول برای تضعیف موقعیت کارگر برنامه ریزی کرد. در جنبه تشکل یابی یه ق��ول حس��ن

صادقی از طریق حزب جمهوری اسالمی و به دستور رفسنجانی، خامنه ای  و بهشتی اینها خان��ه

کارگر را از دست فعالین ک��ارگری گرفتن��د و اف��راد انجمن اس��المی را داخ��ل کارخانج��ات و

صنایع سازماندهی کردند. قانون ض��د ک��ارگری درون ص��نایع و کارخانج��ات را ب��رای تص��فیه

کارگران فعال تصویب کردند و از طریق اعضای انجمن اسالمی  کارگران مب��ارز را شناس��ایی

و دستگیر و زندانی کردند. در جو سرکوب و حفقانی که برای نیروهای سیاسی وجود داشت،

بیشتر کارخانه ها را تعطیل کردند. طی یک نمازجمعه هم به خانه کارگر حمله کردن��د و آن را

از دست فعالین کارگری خارج ساختند. 

در این بحبوحه خال قدرت در کارخانجات و صنایع مختلف و تفوق جو پلیسی و وحش��ت، از

طریق انجمن اسالمی، شوراهای اسالمی را در کارخانه های متوسط� سازماندهی کردن��د، چ��ون

 نفر می توان��د ش��کل بگ��یرد. از ابت��دا۳۵طبق قانون، شورای اسالمی کار در کارخانه های باالی 

داستان شوراهای اسالمی این بود و االن هم که حقوق بگیر دولت شده اند.

 از طریق انجمن اسالمی، شورای اسالمی را سازمان دادند که به اب��زار س��رکوب طبق��ه ک��ارگر

طی سی سال تا به امروز تبدیل ش��د. جلوگ��یری از هرگون��ه ح��رکت ک��ارگری، جلوگ��یری از
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تشکل یابی کارگران و شناسایی کارگران مبارز از وظایف شورای اسالمی کار است. آخ��رین

نمونه واضح اش حمله به کارگران سندیکای شرکت واحد، بریدن زبان اسانلو و ایجاد پرون��ده

برایش بود. 

 پروسه تشکیل خانه کارگر فعلی چقدر طول کشید و آیا توس��ط ش��ورای اس��المی ب��هفتاحی:

یک نهاد دولتی تبدیل شد؟ 

 خانه کارگر در دست فعالین کارگری بود و بع��د ک�ه ب�ه آن حمل��ه ش��د هم��انخسروشاهی:

اعضای انجمن اسالمی مانند محجوب، توکلی و بقیه جایگزین شدند و مسئولین خان��ه ک��ارگر

شدند و مخصوصا در دوره رفسنجانی در شهرس��تان ها هم س��ازماندهی ایج��اد کردن��د. االن هم

رفسنجانی پشت سر انجمن اسالمی و ش��ورای اس��المی ک��ار اس��ت. ب��ه ط��ور مش��خص بودج��ه

هنگف��تی در اختیارش��ان گذاش��تند و س��ازماندهی کردن��د. از هم��ان ابت��دا ب��ا خال مب��ارزین در

واح��د های ک��ار، این تش��کل ها را س��ازماندهی کردن��د، پیش بردن��د و ت��ا ب��ه همین ام��روز هم

سرکوب کردند.

منتهی همان طور  که می دانید، در سال های اخیر با توجه به اختالفات درونی شان و آگاه شدن

کارگران از ماهیت اساسی شوراهای اسالمی، این ها دیگر هیچ چ�یزی ب�ه ج�ز ع��ده ای حق��وق

بگیر نیستند که در واحد های مختلف خود را شورای اسالمی کار نامیده اند.  

 در دوره هایی قابل توجه، فعالین کارگری می گفتند حاال که شوراهای واقعی نیس��ت،فتاحی:

بگذار بیاییم و از طریق شوراهای اسالمی کار به خود و همکارانم��ان خ��دمت ک��نیم. این دوره

چقدر طول کشید و شما شاهدش بودید؟

  طبق قانون شورای اسالمی کار، غیر مس��لمان ح��ق کاندی��د ش��دن ن��دارد و اینخسروشاهی:

شامل ارمنی ها، یهودی ها و سایر اقلیت های مذهبی هم می ش��ود ک��ه نمی توانن��د عض��و ش��ورای

اسالمی کار باشند. باید حتما مسلمان باشی. بعد هم طبق یکی از همین مواد باید التزام عملی به

والیت فقیه را ثابت کرده باشی. حتی اگر کسی بخواهد با طینت پ��اک وارد ش��ورای اس��المی

کار بشود تا به کارگر خدمت کند در آن جا حل می شود.

 این تفکر اشتباهی است که از طریق شورای اسالمی ک��ار ب��ه ک��ارگران خ��دمت ک��رد. ممکن

است حتی االن هم عده ای اینطور فکر کنند و بخواهن��د ش��وراهای اس��المی را احی��ا کنن��د، در

حالی که این یک خیانت به طبقه کارگر است. کسی که با این نگ��اه و از کان��ال ی��ک تش��کل

پوسیده و گندیده که توسط کارگران نفی شده است می خواهد به کارگران خدمت کند، بهتر

است تا در بین کارگران مشوق آن�ان ب�رای تش�کل مس�تقل خودش�ان باش�د. چ�را بای�د تش�کل

سرکوبگری را که سال های سال ک��ارگران را س��رکوب و کش��ته اس��ت و از هرگون��ه ح��رکت
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کارگری جلوگیری کرده است، دوب��اره زن��ده ک��رد؟ این تفک��ر اش��تباه ب��وده اس��ت و االن هم

نادرست می باشد.

 به عنوان آخ��رین س��وال، وق��تی ک��ه ک��ارگران در پروس��ه ای متوج��ه نقش ش��وراهایفتاحی:

اسالمی و انجمن اسالمی می شوند، در کل این دوره چه راه های جدیدی را برای تشکل یابی و

پیشبرد مبارزه برمی گزینند؟  

بعد از جنگ، کارگران در مراکز تولیدی مختلف قطعا ایجاد ارتباط کردن��د و خسروشاهی:

محاف�ل خ�اص خودش�ان را ب�ه وج�ود آوردن�د. نمون�ه روش�ن و واض�حش، اعتص�ابات وس�یع

کارگری در صنایع مختلف از بعد از جنگ تا ب�ه ح�اال ب�ود ک�ه روز ب�ه روز هم اف�زایش پی�دا

۱۳۵۷ ت��ا ۱۳۲۰کرده است. شاید اعتصابات همین دو سال چند برابر ک��ل اعتص��ابات بین س��ال 

اس��ت. این حجم عظیم از اعتص��ابات ک��ارگری در ای��ران اتف��اق افت�اده اس��ت. ب��ه عن��وان مث��ال

اعتصابات تمام کارخانجات نساجی سراسر� ایران در اصفهان، گیالن و غیره. 

بنابراین کارگران با ایجاد محاف��ل مخفی توانس��تند ب��رای خواس��ته های کوت��اه م��دت ک��ارگری

سازماندهی به وجود آوردند. این پروسه جایی رسید که کارگران مجبور شدند برای شکس��تن

سد سانسور و رساندن صدای خود به مردم به از درون کارخانه ها به خیاب��ان بیاین��د. بع��د از این

وقتی کارگران دیدند محافل مخفی جواب نمی دهد، اعالم تشکل های علنی در سطح جامعه با

چهره های علنی می کنند. 

 مرسی جناب خسروشاهی. اجازه بدهید ابن بحث را ببندیم.فتاحی:

 خواهش می کنم. من هم متشکرم.خسروشاهی:


