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شيدي برابر با اول ماه مه روز جهاني کارگر، ر، خو۱۳۰۸بهشت  در يازده اردي      
، رحيم همداد، رمضان کاوه، )اردبيلي(يوسف افتخاريگران جنوب به رهبري  نفت

يي را عليه کمپاني نفت انگليس، و  سابقه اعتصاب بي... حسنعلي ثابتي، وفايي، علي اميد و 
ي سازماندهي  دوره ،و همداد هر دو افتخاري. ن دادندحکومت رضاشاه سازما

گران  اعتصابِ نفت. طي کرده بودند) کوتو(کشان شرق  سنديکايي را در دانشگاه زحمت
سرجان کدمن و  ،در مخالفت با تمديد قرارداد نفت، که بنا بود بين رئيس شرکت نفت

گان شرکت نفت انگليس و  مدتي بود که نماينده. رضاشاه بسته شود، سازماندهي شده بود
و » شفق سرخ«هايي از قبيل  روزنامه. وگوهاي خود را آغاز کرده بودند رضاشاه گفت

  .هايي نوشته بودند ، و در اعتراض به تمديد قرارداد، مقاله۱۳۰۷در آبان » ستاره ايران«
ي تمديد قرارداد نفت به  کارگران نفت جنوب تصميم داشتند در روزي که اليحه      

يي از مطالبات  بنا بود اين اعتصاب، مجموعه. شان را آغاز کنند رفت، اعتصاب جلس ميم
بيني نشده باعث لو رفتن  ي پيش اما يک حادثه. اقتصادي و سياسي را در بر داشته باشد

کارگران نفت جنوب که پشتيباني . گير شدند اعتصاب گرديد و رهبران کارگران دست
خيز و صنعتي خوزستان را به دست آورده بودند دست از  نفتمردم آبادان و ساير مناطق 

مقاومت نکشيده و با رهبران محبوس خود در زندان شهرباني تماس گرفته و به 
رهبران زنداني که تصويب تمديد اين قرارداد استعماري را حتمي . جويي پرداختند چاره
ي  عضو اتحاديهيکي از زنان . درنگ خواهان شروع اعتصاب شدند ديدند، بي مي

، رهبري کارگران را به دست گرفت و در برابر پااليشگاه زهراکارگران جنوب به نامِ 
بالفاصله هزاران کارگر نفت جنوب دست از کار کشيدند و . آبادان به سخنراني پرداخت

کارگران، رهبري جنبش ضد . ها آمدند کش آن ديار به خيابان با حمايت مردم زحمت
  .به دست گرفته بودند" خوزستان عمال استعماري را در

هر دو دولت انگليس و ايران، سراسيمه و هراسان از اين حرکت عظيم کارگري،       
گران و مردم جنوب به آن منطقه  شان را براي سرکوب نفت ناوگان و نيروهاي انتظامي

و سرنيزه حمله  داران دريايي انگلستان با شمشير سربازان ايراني با کمک تفنگ. اعزام کردند
هاي نظاميان ايراني و  ي خشونت در نتيجه. کردند و کارگران با چوب و سنگ پاسخ دادند



اعتصاب و مبارزات کارگران جنوب سه . ، بيست کارگر و پانزده سرباز زخمي شدند انگليسي
ي و نشين گران پس از مقاومت دليرانه و يک نبرد نابرابر مجبور به عقب روز ادامه يافت و نفت
  ها آن. آباد زنداني شدند گير و در خرم دويست نفر از کارگران دست. پذيرش شکست شدند

پنج نفر از رهبران . شتنداپس از تحمل سه سال حبس حق بازگشت به خوزستان را ند
و رحيم همداد به زندان قصر در تهران انتقال  يوسف افتخاريکارگران اعتصابي، از جمله 

  .داده شدند
جرايد مصر و هندوستان . اعتصاب کارگران ايراني در سراسر جهان پخش شده بود خبر      

ما بايد مبارزه ضد استعماري را از کارگران «: با انتشار خبر مبارزات کارگران ايران نوشتند
  ».ايراني ياد بگيريم

: ، گزارش داد۱۹۲۹مه  ۸/ ۱۳۰۸بهشت  اردي ۱۸ي تايمز لندن در تاريخ  روزنامه      
] بهشت دوازدهم اردي[آيد که در دوم مه چنين به نظر مي... حريکات سرخ در ايران ت«

يي ميان کارگران ايراني پااليشگاه صورت گرفته بوده  تحريکات و تبليغات بلشويکي گستره
گير  دست] اين اعتصاب[چهل و پنج نفر از رهبران ] بهشت چهاردهم اردي[تا چهار مه . است
ي گسترده بلشويکي در تمام مراکز عملياتي  آمده حاکي از يک توطئهاسناد به دست . شدند

  ».شرکت است
گران جنوب، سفارت آمريکا در تهران به وزارت  يک ماه و نيم پس از اعتصاب نفت      

شهرت دارد که واحدهاي شورايي در چندين شهر «: ي کشور خود گزارش داد خارجه
شناخته شده " هاي عمال بلشويک در آبادان کامال فعاليت... خوزستان تاسيس گرديده است 

  ».بود
هاي ايران  باعث گرديد که دولت ۱۳۰۸ي تاريخي کارگران نفت جنوب در سال  مبارزه      

 ۱۳۱۲و انگليس جرات بستن قرارداد جديدي را تا چهار سال بعد، يعني تا سال 
زاده و  هاي تقي مصدق به نامدو تن از دوستان محمد . ميالدي، نداشته باشند ۱۹۳۳/خورشيدي

بنا به ادعاي کيانوري، مصدق . عالء نقش مهمي در بستن آن قرارداد ننگين ايفا کردند
 ».اند ها مامور و معذور بوده آن«: ، گفته است۱۳۱۲ي نقش اين دو نفر در بستن پيمان   درباره

  )بازنويس توسط شده اضافه()۸۴-۸۳-۸۲:دموکراسي ي افسانه و گرايان ملي:کاظمي بهزاد(



۱ 

  گفتار  پيش
   

هاي تاريخ معاصر ايران و به ويژه  در فراز و نشيبيوسف افتخاري نام             
، ۱۳۲۷تا  ۱۳۰۷هاي  ي سال مسايل مربوط به تشکيالت کارگري در فاصله

يي اطالعات جسته  ولي اين آشنايي و آگاهي از پاره. خورشيدي، نام آشنايي است
که وي از رهبران اعتصاب کارگران صنعت نفت در  اين: کند يو گريخته تجاوز نم

هاي رضاشاه گذراند، اختالف نظرهايي با  بود، دوازده سال را در زندان ۱۳۰۸سال 
هاي بعد از شهريور  هاي چپ و کمونيست آن دوره داشت و در سال ساير زنداني

  .هاي صنفي و سياسي بوده است نيز درگير فعاليت ۱۳۲۰
به   ها ها و خاطرات مربوط به اين دوره و اشارات گذراي آن ه از نوشتهچ آن      

ي  هاي عمده خواني او با گرايش تر معرف ناهم آيد، بيش بر مييوسف افتخاري 
اند، نقشي  سياسي روزگار است؛ رقبا و مخالفين اصلي اگر به ناچار از او ياد کرده

رقبا و مخالفين «مخالفان . ۱اند اش نشمرده براي» افکني کاري و تفرقه خراب«جز 
ي خود نداشته  هاي گذشته قصد بازنگري اساسي به فعاليت" نيز چون اصوال» اصلي

بوده و هستند اگر » فرصت بزرگ از دست رفته«ي آن  بسته و هنوز هم به نحوي دل
هاي او سخن  و فعاليتيوسف افتخاري تري از  ميلي کم چه با اکراه و بي

تر شدن کم و کيف باورها و  تالش چنداني در روشن" يعتا، ولي طب۲اند گفته

                                                 
 .۱۲۶، ص۱۳۶۰چهل سال در سنگر مبارزه، تهران، انتشارات حزب توده ايران،  – ۱
ان، سازمان انتشارات هفته، يي، پنجاه و سه نفر، تهر براي مثال رجوع کنيد به دکتر انور خامه – ۲

ي دکتر محمدعلي کاتوزيان،  خاطرات سياسي خليل ملکي، با مقدمه. ۱۸۸، ۱۷۹، ۱۵۰،۱۷۳ص 
ايرج اسکندري، خاطرات سياسي، به . ۲۸۵-۲۸۰، صص ۱۳۶۸، ۲تهران، شرکت سهامي انتشار،چ

 .۳۱۰-۳۰۷، صص ۱۳۶۸کوشش علي دهباشي، تهران، انتشارات علمي، 



۲ 

يوسف افتخاري ي ديگر در باب  چه بيش از هر نکته آن. اند هاي او نداشته فعاليت
خورد آن است که بيست سال حضور و  هاي او به چشم مي فعاليت» تاريخ نگاري«و 

تشکيل  هاي سياسي و صنفي کارگران ايران، به ي کشاکش فعاليت او در صحنه
... و خصوصيات خاص آن چون مريد و مرادبازي» منسجم سياسي«يک جريان 

روزگار از جهتي به نفع وي بوده » التفاتي بي«انجاميد و شايد بتوان گفت که اين  ني
هاي آن دوره فروکش کرده است و  زيرا اينک که تب و تاب کشاکش. است

براي آشنايي با اين بخش از معيارهاي سياسي آن روز تا حدودي رنگ باخته است، 
هاي  پردازي تاريخ معاصر ايران نه با دشواري زدودن زنگ و غبار حاصل از افسانه

هاي تاريخي کشورمان روبرو هستيم و نه از آن بيم  مرسوم و معمول پيرامون چهره
سرگذشت . سازي جديدي ميدان دهد داريم که طرح ارائه موضوع نيز به افسانه

اجرايي است ناشناخته از يک دوران سپري شده که شناسايي ، مافتخاري يوسف
هاي  و طرح آن در کنار شناسايي و طرح بسياري از ديگر مسائل و حرکت

ي مشابه، از جهت درک و فهم تحوالت تاريخ معاصر ايران ضروري  ناشناخته
  .است
 اداسنو  مکتوبات؛ خاطراتشود به سه فصل  چه در اين مجموعه ارائه مي آن      

وگوهايي است که در پاييز و زمستان  خاطرات حاصل گفت. تقسيم شده است
داشتيم، که پس از استخراج از نوار ضبط صوت و يوسف افتخاري با  ۱۳۶۸

مکتوبات . ي انتشار شده است پشت سر گذاشتن مراحل تنظيم و ويرايش آماده
تحت  ۱۳۳۱ تا تير ۱۳۳۰بهشت  از اردييوسف افتخاري سلسله مقاالتي است که 

ي آذربايجان  ي اراده در روزنامه» ي نهضت کارگري در ايران  تاريخچه«عنوان 
تير  ۲۱، سال چهارم، ۶۹ي  شماره -۱۳۳۰بهشت  اردي ۱۹، سال سوم، ۱۶ي  شماره(

ي تاريخي  ها پس از اشاراتي به زمينه در اين مقاله. منتشر کرده است) ۱۳۳۱



۳ 

ي تاسيس  ، اصل ماجرا از زمينه۱۲۹۹کودتاي هاي کارگري در ايران بعد از  فعاليت
ي سازماندهي و  آغاز شده، در مورد نحوه) ۱۳۰۷(ي کارگري در خوزستان  اتحاديه
. اطالعات دقيق و مفصلي ارائه شده است ۱۳۰۸هاي کارگران و اعتصاب  خواسته

، مطرح شده ۱۳۲۰هاي کارگري پس از شهريور  گي تجديد فعاليت  گونه سپس چه
تا سال » برزگران ايران کارگران و ي هاتحادي«تاسيس و فعاليت و نحوه 

تر سعي بر آن بوده است که  اگر چه در اين مقاالت بيش. تشريح شده است ۱۳۲۲
ي عمومي تاريخ تحوالت کارگري در ايران مورد توجه قرار گيرد و  جنبه
 در اين وقايعيوسف افتخاري االمکان از تاکيد و توجه بر نقش شخص  حتي

ي مطالب الجرم بر تجارب و خاطرات وي استوار  هذا رکن عمده احتراز گردد، مع
که در   او دو تفاوت عمده دارد؛ نخست آن» خاطرات«اين فصل با با فصل . است

از دوران نوجواني آغاز شده و يوسف افتخاري سرگذشت » خاطرات«فصل 
ي  و نحوه) وکوت(مراحلي چون آموزش در دانشگاه کمونيستي کارگران شرق 

. مکتوم مانده است» مکتوبات«بازگشت او به ايران را در بر دارد که در فصل 
کارگران  ي هاتحادي«هاي  چنين جريان فعاليت خاطرات وي از ايام زندان و هم

پس  افتخاريکه به علت قطع مقاالت (، ۱۳۲۲پس از سال » برزگران ايران و
بدان توجه » مکتوبات«مباحثي است که در نيز از ديگر .) ناتمام ماند ۱۳۳۱از تير 

هاي  از جهت اشتمال بر کل دوران فعاليت» خاطرات«به عبارت ديگر . نشده است
جايي که ميان تاريخ نگارش  است، ولي از آن» مکتوبات«تر از  سياسي او کامل

هاي مزبور و زمان ثبت و تدوين خاطرات او حدود چهل سال فاصله افتاده  مقاله
يوسف شود بسياري از دقايق و جزئيات کار از خاطر  چه مالحظه مي ناست، چنا

با اين حال همين مقدار خاطرات بر جاي مانده، از . رخت بربسته استافتخاري 
  .بها است شود، مغتنم و گران يي را شامل مي آن رو که دوران نانوشته



۴ 

باب اعتصاب شرکت نفت در   هايي از مقامات انگليسي فصل اسناد با گزارش      
گي   گونه اگر چه در اين اسناد از لحاظ چه. ۳شود اغاز مي) ۵تا  ۱اسناد ( ۱۳۰۸

واکنش روساي شرکت نفت و مقامات حکومتي ايران نسبت به اين واقعه اطالعات 
هاي حضرات، در مقايسه با  يي از برداشت شود، ولي پاره سودمندي مالحظه مي

 ۴ي  کند؛ به ويژه سند شماره ميز جلوه ميآ ، بسيار اغراقيوسف افتخاريروايت 
که دولت  اين. بر نقش فعال دولت شوروي در اين واقعه  و تاکيد مقامات انگليسي

امکان اعمال نفوذ " در اين جريان دست و يا اصوال" شوروي تا چه حد مستقيما
تري  تر آن محتاج اسناد و مدارک بيش داشته است، موضوعي است که بررسي بيش

  .است
از اين چند سند گذشته، ديگر اسناد اين فصل مربوط به تحوالت بعد از       

هاي خليل  راني يي از اين اسناد چون متن سخن پاره. است ۱۳۲۰شهريور 
، )۹سند (ي گيتي  ي روزنامه  ، سرمقاله)۸و۷و۶اسناد (آذر در تبريز  انقالب
سند (ي اتحاديه ها و اعالميه) ۱۰.۱۸اسناد (يوسف افتخاري هاي  راني سخن

برزگران  کارگران و ي هاتحادي«ي  و به خصوص متن دو اساسنامه) ۱۵
هايي از مرام و مسلک اين حرکت حائز  به عنوان نمونه) ۴۳و۴۲اسناد (» ايران

چه در اين اسناد عنوان شده است از لحاظ تبيين موقعيت  آن. باشند اهميت مي
جات سياسي  ها و دست گروه کرد انبوهي از واقعي اين حرکت در ميان عمل

ديگر، در مقايسه با روايت خاطرات شخصي يا گزارش منابع ثانوي در اين باب، 
  .تري است حائز اهميت بيش

                                                 
از مجموعه اسناد . انضمام ديگر اسناد خارجي که در اين فصل آورده شده است اين اسناد به – ۳

يي که خسرو شاکري تحت عنوان ذيل گردآوري و منتشر کرده است، انتخاب  و مدارک ارزنده
 The Condition of The Working Class in Iran, ed. C.Chaqueri (Florence, 1978):و به فارسي ترجمه شد
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به طرح مسائل  ۳۱و  ۲۳و  ۲۲و  ۱۹و  ۱۴بخش ديگري از اين اسناد چون اسناد       
و  ۱۶و  ۱۳ و ۱۱صنفي با مراجع دولتي اختصاص دارد و برخي ديگر نيز چون اسناد 

، مکاتباتي است که جهت رفع توقيف از ۳۵و  ۳۴و  ۳۳و  ۳۰و  ۲۹و  ۲۵و  ۲۱
هاي رقيب  ي گيتي يا در شکايت از رفتار خالف قانون و تعديات گروه روزنامه

ي  نشانده هاي دست در اين اسناد نقش مقامات شوروي و گروه. انجام گرفته است
. آشکار استيوسف افتخاري تشکيالت ي  در جلوگيري از فعاليت آزادنه  ها آن

توصيف کرد، » منابع ثانوي«را روايت   ها توان آن بخش ديگري از اين اسناد که مي
و ) ۲۸و  ۲۷و  ۲۶و  ۲۰و  ۱۷و  ۱۲اسناد (هاي مقامات دولتي ايران  سلسله گزارش

ها  و گزارش تشکيالت هوادار روس) ۳۷و  ۳۶اسناد (  گزارش مقامات انگليسي
جالب آن است که هر يک از اين مراجع االرغم . ها است از اين فعاليت )۳۹سند (

ظن و بدبيني نسبت به اين حرکت  شان، هر سه در سوء ها و منافع متفاوت ديدگاه
و   گي زنده ي مشخص از اينک جاي آن دارد که در باب دو مرحله .اشتراک نظر دارند

و زندان،  ۱۳۰۸مسکو و اعتصاب ، يعني ايام تحصيل در افتخاري يوسفهاي   فعاليت
  .نکاتي چند خاطر نشان گردد ۱۳۲۰- ۱۳۲۵هاي کارگر  ي فعاليت و دوره

اين . شود اش در اردبيل آغاز مي از دوران کودکييوسف افتخاري خاطرات       
هاي سياسي و  دوره که با اشغال آذربايجان به دست نيروهاي روسيه تزاري و فعاليت

بر يوسف افتخاري اش توام است، تاثير ديرپايي بر  رادرانانقالبي تني چند از ب
هاي پر تب و تاب بعد از جنگ جهاني اول و  که وي در سال با آن. گذارد جاي مي

اش  روسيه در قفقاز اقامت داشت، ولي در خاطرات ۱۹۱۷مراحل بعدي انقالب 
ر درس تر گرفتا وي بيش" ظاهرا. تصوير مشخصي از اين تحوالت ارائه نشده است

در حقيقت بخش . و مشق بوده است تا دنبال کردن تغيير و تحوالت سياسي روزگار
ي تحصيل راهي مسکو شده  شود که براي ادامه اصلي خاطرات او از زماني آغاز مي
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در اين بخش گذشته از . يابد راه مي) کوتو(و به دانشگاه کمونيستي کارگران شرق 
س و مسايل خاص اين دانشگاه ارائه شده است، ي تدري ي نحوه  اطالعاتي که درباره

جو و اختالف  مطالب جالب توجهي نيز در باب حال و روز ديگر ايرانيان دانش
  .نظرهاي حاکم بر محافل کمونيستي ايرانيان آن سامان آمده است

به علت مخالفت با سياست حمايت از رضاخان، به عنوان يوسف افتخاري       
داد، به  ي مدتي خط مشي نظام شوروي را تشکيل ميعنصر مترقي که برا يک

هاي حاصله در طرز تفکر  تاجيکستان اعزام شد ولي پس از چندي با دگرگوني
ي بازگشت به مسکو يافته و پس از چندي  ها نسبت به نظام نوين ايران، اجازه روس

به  ۱۳۰۶] آذر ماه[در يوسف افتخاري . براي فعاليت به ايران عزيمت کرد
ترين مرکز صنعتي  رود که در آن زمان با در بر گرفتن صنايع نفت مهم تان ميخوزس

ي جنگ جهاني اول صنعت نفت جنوب و به  در پي خاتمه.. شد کشور محسوب مي
 ۴گيري رو به توسعه نهاد ويژه تاسيسات و تشکيالت آن در آبادان با سرعت چشم

                                                 
و  ۱۹۱۹/۱۲۹۸هاي  ارمندان و کارگران ايراني تاسيسات نفتي آبادان در سالتعداد ک – ۴

ي سريع صنعت  که در جدول ذيل منعکس شده است، گوياي توسعه ۱۹۲۷/۱۳۰۶و  ۱۹۲۳/۱۳۰۲
  :نفت در اين مرحله است

  متفرقه        اروپايي          هندي         ايراني         جمع      
۳۳۷۹            ۳۸             ۳۶               ۲۴۹۹          ۸۰۶          :۱۹۱۹   

۱۰۵۸۹         ۳۷۹          ۲۲۰               ۲۶۵۴          ۷۳۳۶       :۱۹۲۳   
۱۴۰۳۲        ۱۲۷۳          ۵۲۷              ۴۰۶۲          ۱۰۱۷۱      :۱۹۲۷   

  Ferier, R.W., The History of British Petroleum Company (Cambridge,1982)Vol.l,p.659:به نقل از

فرير مورخ رسمي شرکت نفت، که براي تدوين تحقيق خود به آرشيو اسناد شرکت نيز دسترسي 
ها بوده  ي شوروي که برانگيخته» شورش جزيي«به عنوان يک  ۱۳۰۸داشته است، از اعتصاب 

 .دهد تري نمي است، ياد کرده و توضيح بيش
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ه از لحاظ امکانات رفاهي کارگران چ  گي ي شرايط زنده ولي سطح ارتقاء و توسعه
وجه با اين توسعه و ترقي تطابق  و بهداشتي و چه از لحاظ ميزان دستمزدها به هيچ

نفر از کارگران هندي  ۲۰۰۰، حدود ۱۳۰۰اذر  ۱۹۲۰/۱۷دسامبر  ۹در . نداشت
روز بعد . پااليشگاه آبادان دست به اعتصاب زده و خواستار افزايش دستمزد شدند

ي و عرب پااليشگاه نيز به تاسي از آنان دست به اعتصاب زده و نيز کارگران ايران
ها موافقت شد، ولي  که با اين خواسته با آن. هاي مشابهي را عنوان کردند خواسته

گي و نيازهاي بهداشتي کارگران   مسايل ديگري چون مسکن و حق بازنشسته
/ ۱۹۲۲ر مه چندي بعد د. اقدامي نشد  ها گي به آن برجاي بود و براي رسيده

، نيز بار ديگر کارگران هندي دست از کار کشيدند و خواستار ۱۳۰۱بهشت  اردي
نيروهاي نظامي . اين بار توافقي حاصل نشد. صد در صد اضافه دستمزد شدند

حدود . انگليسي دست به کار شده و بسياري از سران اعتصاب را دستگير کردند
جمعي به هندوستان باز  ورت دستهکارگر هندي نيز از کار اخراج و به ص ۲۰۰۰

  . ۵گردانده شدند
يوسف افتخاري هاي  هاي بعدي خاطرات و نوشته گونه که در بخش همان      

شود، هنگامي که وي و ديگر رفقايش دست به کار تشکيالت و  مالحظه مي
کارگران کماکان بر   گي سازماندهي کارگران خوزستان زدند، پريشاني وضع زنده

ي  يکي از ديگر نکاتي که در اين مبحث شايسته. د بدتر هم شده بودجاي و شاي
تر است، مسئله مذاکراتي است که گويا براي تجديدنظر در  تحقيق و بررسي بيش

مفاد قرارداد دارسي ميان دولت ايران و شرکت نفت انگليس و ايران جريان داشته 
و » تمديد قرارداد«است و هم در فصل خاطرات و هم در فصل مکتوبات، سخن از 

هاي اعتصاب به  مخالفت تشکيالت کارگري با اين امر، به عنوان يکي از انگيزه

                                                 
۵ – Elwell-Sutton,L.P.,Persian Oil: A Study in Power Politics(London,1955),pp.168-169:Ferrier,Ibid.,p.432 
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، اعتراض به شرايط ۱۳۰۸ي اصلي اعتصاب  در اين که انگيزه. ميان آمده است
در حول و حوش صنعت نفت خوزستان بوده است،   گي ناهنجار کار و زنده

ماجرا نيز خود را به صورت نقش » عنصر سياسي«در اين ميان، . ترديدي نيست
تعدادي از اعضاء تشکيالت کارگري کمينترن و تقارن اعتصاب با روز اول ماه مه 

توانسته با مذاکرات دولت ايران و  ولي ارتباطي که اين موضوع مي. دهد نشان مي
تر  مقامات شرکت نفت داشته باشد موضوعي است که محتاج بررسي و تحقيق بيش

  .است
هاي زندان است که بخش اعظم آن در  خش ديگر خاطرات، مربوط به سالب      

ايت » مهمانان«جزو نخستين  يوسفجايي که  زندان قصر تهران سپري شد و از آن
هايي را در بر دارد که در ديگر  اش حوادث و شخصيت تشکيالت بود خاطرات

  .اند خاطرات زندان ايام رضاشاه، مورد توجه قرار نگرفته
***  

زندانيان و تبعيديان سياسي ايران آزاد شدند و   ي همه ۱۳۲۰ي شهريور  دنبال واقعه به
برد با اندکي تاخير خود را  نيز که در زندان بندرعباس به سر مييوسف افتخاري 

به تهران رسانيد در همان هنگام حزب توده نخستين جلسات خود را جهت اعالم 
جانب حزب توده ماموريت يافت تا رضا روستا از . کرد موجوديت برگزار مي

از  يوسف. ي مرکزي حزب توده دعوت کند را به عضويت کميته افتخاري
ديد از سوي ديگر  طرفي شرايط را جهت تشکيل حزب سياسي در ايران مهيا نمي

از نظر او . دانست گزاران حزب توده را براي ايجاد چنين جرياني صالح نمي بنيان
ي کارگر را  وجه صالحيت رهبري حزب طبقه هيچ ميرزا اسکندري به سليمان
ي چندان  کرد، و نه سابقه چرا که نه از آنان بود و آنان را درک مي. نداشت

چون آرداشس آوانسيان، عبدالصمدميرزا  افرادي هم. درخشاني در نهضت داشت
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هاي  هاي شديدشان به سرويس گي کامبخش و رضا روستا نيز به دليل وابسته
بنابراين اختالف . ي واقعي مردم ايران باشند توانستند نماينده روي نمياطالعاتي شو

. گزاران حزب توده در خارج از زندان نيز ادامه يافت و بنيانيوسف افتخاري 
معتقد بود که حزب ايراني نبايد به دستور نيروهاي شوروي يوسف افتخاري 

 ي هاتحادي«شکيل ، به ت۱۳۲۱تاسيس يابد و از اين رو بود که در اوايل سال 
به جز خود او افراد ديگري که در . دست زد» برزگران ايران کارگران و
رحيم همداد، خليل انقالب، : تري داشتند عبارت بودند از کاري بيش اتحاديه هم

  .زاده، نادم انصاري، نادر کلهري و محمود نوايي چي، ابراهيم علي اهللا عتيقه عزت
دست به تاسيس روزنامه گيتي زد که ارگان  ۱۳۲۲ستان در ابتداي تاب  هاتحادي      

  .۶امتياز آن را به نام خليل انقالب گرفته بود يوسفرسمي تشکيالت بود و 
ها، مشکالت  اين سرمقاله. ي گيتي نيز جالب توجه بود هاي روزنامه سرمقاله      

،  هياتحادو ديگر رهبران  يوسفکرد و عالوه بر  سياسي و کارگري را مطرح مي
ها را  نقي حکمي و فريدون منو نيز برخي از سرمقاله اهللا جهانشاهلو، علي نصرت

  )۱۶۶ص:۱ج:پيشين:جهانشاهلو. (نوشتند مي
. ي گيتي روزنامه.۱ي  شماره: هاي مهم گيتي چنين بودند عنوان برخي سرمقاله      

ما . ۵. طبوعاتاختناق م. ۴آيا انتخابات ازاد خواهد بود؟ . ۳. مبارزه خواهيم کرد. ۲
ي  انتخابات دوره. ۸. مردم را خفه نکنيد. ۷. کارگران ي هاتحادي. ۶خواهيم؟  چه مي

  .دولت و دهقان. ۹. چهاردهم

                                                 
، صص ۱۹۸۲، ]چاپ خارج از کشور[قسمت اول، : ما و بيگانگان: اهللا جهانشاهلو افشار نصرت – ۶

مسئول خليل صاحب امتياز و مدير . منتشر شد ۰۲/۰۴/۱۳۲۲ي گيتي در  نخستين شماره. ۱۶۶-۱۶۷
آينده با کساني . رنجبران ايران متحد شويد«: انقالب بود و در کنار عنوان روزنامه نوشته شده بود

 ».کنند براي رنجبران کار مي  است که بيش از همه
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هايي از   چنين بخش و هم» باستيل ايران«زاده مقاالتي تحت عنوان  از ابراهيم علي      
ايي تحت عنوان ه ي محمود نوايي و مقاله ماکسيم گورکي به ترجمه» مادر«کتاب 

علي دبيرسپهري در گيتي منتشر شده  از محب» دو سال جنگ در اتحاد شوروي«
منتشر شده است و از  ۲۷/۱۰/۱۳۲۲آخرين شماره گيتي که مالحظه شد در . است

  .هاي بعدي آن اطالعي در دست نيست انتشار شماره
ه پس نخستين تشکيالت کارگري بود کيوسف افتخاري  ي هاتحاديهرچند       

در تهران تشکيل شد، ولي به مرور با نفوذ و حمايت شوروي و  ۱۳۲۰از شهريور 
يابي چند نفر از اعضاي حزب  ي انتخابات مجلس چهاردهم و راه چنين در نتيجه هم

ي آن حزب موفق به جذب بسياري از کارگر ي هاتحاديتوده به تشکيالت مزبور، 
اين راه تالش براي جذب  مشکل بزرگ حزب توده در. شد افتخاريياران 

  .و رحيم همداد بود که موفقيتي به دنبال نداشتيوسف افتخاري 
از همان مراحل نخست کار ميان خليل انقالب آذر و ديگر اعضاي " ظاهرا      

ي پرشور و  خليل انقالب در عين حال که چهره. هايي پديدار شد اختالف  هاتحادي
گزارشي مبني بر  ۱۳۲۲نخست در مهر . اشتي نامتعادلي نيز د شوقي بود، روحيه

چندي بعد نيز در پي ) ۱۲سند شماره . (کنيم ائتالف او با حزب توده مالحظه مي
» رييس«ي رعد امروز مشعر بر حمايت خليل انقالب  انتشار مطالبي در روزنامه

وادار شد از يوسف افتخاري ، ۷از سيدضياءالدين طباطباييکارگران  ي هاتحادي
خود او است و نه   هاتحادي» صدر«، توضيح دهد که کارگران ايران ي هادياتحطرف 

نيز اظهار » مزاياي حکومتي سيدضياءالدين«عالوه بر آن در مورد . خليل انقالب
که بر مبناي مبارزه اقتصادي تاسيس و تشکيل گرديده کارگران  ي هاتحادي«داشت 

نمايد نسبت به هر  ودداري ميعالوه بر اين که از مداخله در امور سياسي خاصه خ
                                                 

 .رعد امروز منتشر شده است ۱۳۲۲آبان  ۸اين مطالب در شماره مورخ " ظاهرا – ۷
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ي کارگر برقرار شود  حکومتي که به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقه
باشد، خواه اين حکومت در تحت نظر سيدضياءالدين باشد و خواه تحت  بدبين مي
با اين ) ۱۳/۰۸/۱۳۲۲: ۷۸ي  شماره: نوبهار(» السلطنه و خواه هرکس ديگر نظر قوام

_ و از جمله خليل انقالب آذر _  افتخاريکاران  وهي از همحال چندي بعد گر
جدا شده و با گروه کارگري حزب توده، شوراي متحده کارگران  ي هاتحادياز 

زاده،  ابراهيم علي افتخارياز گروه  .کشان را تاسيس کردند کارگران و زحمت
يل و چي، کريم ممتحن، نادم انصاري، حبيب جل اهللا عتيقه خليل انقالب، عزت

  )۲۴سند شماره ( .اسداهللا قدرتي در اين ائتالف شرکت کردند
ي کارگر ي هاتحاديبديهي بود که در آن روزگار حزب توده تاب تحمل يک       

ماهيتي  افتخاري ي هاتحاديکه  به ويژه آن. واقعي را در برابر خود نداشت
دليل نا اميد شدن  بنابراين به. تر از تشکيالت حزب توده داشت تر و مستقل کارگري

ها در  اش و نيز بر اثر فشار مستقيم روس ي ياران مانده و باقي يوسفکاري  از هم
و " هاي کارگري چپ، رسما هاتحاديمورد يک کاسه شدن و روشن شدن تکليف 

  .آغاز شدکارگران  ي هاتحاديکوشش براي از صحنه خارج کردن " علنا
توسط عمال حزب توده " در تبريز علناگران کار ي هاتحادي ۱۳۲۳در اول پاييز       

اشغال و ) رييس تشکيالت کارگري حزب توده در تبريز(ريا  به رهبري محمد بي
  )۳۰و  ۲۹سند شماره . (غارت شد

اين قبيل اقدامات تنها به مورد باال محدود نشد و مرتب بر تعداد و شدت آن       
روز روشن يوسف افتخاري ، ۱۳۲۴تا جايي که در بيستم اسفند . شد افزوده مي

حزب توده در تهران ربوده شد و به زندان شخصي رضا روستا منتقل توسط عوامل 
جالب آن است که اين زندان به مراتب بدتر از زندان رژيم رضاشاه بود و . شد

پس از اعتراض  يوسف. ترين امکان زيستي براي اسرا در آن فراهم نبود کوچک
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مات دولتي و بر اثر درز اين خبر در جرايد پس از چند برخي از اعضاي حزب و مقا
  .روز آزاد شد

ي کارگران به کنفرانس  به عنوان نماينده افتخاري يوسف ۱۳۲۴در اول مهر       
. از جانب حزب توده نيز ايرج اسکندري به فرانسه رفت. کار در پاريس اعزام شد

موعد به جلسات کنفرانس با آنان به پاريس رفت، ديرتر از  افتخاريهيئتي که 
گي از ايران شناخته  جا به نماينده ي حزب توده در آنکارگر ي هاتحاديرسيد و لذا 

اتهام تروتسکيسم که از  )۴۰۲-۴۰۱و  ۳۰۷-۳۰۸صص: پيشين:ايرج اسکندري.(شد
هم ادامه داشت، ولي چون اين  ۱۳۲۰شد و پس از  زده مي يوسفدوران زندان به 

اين اتهام نيز . را مطرح کردند» جاسوسي شهرباني«جديد حربه کارگر نشد اتهام 
. شد تر از جانب آرداسش آوانسيان و رضا روستا مطرح مي مانند تروتسکيسم بيش

رضا روستا که پادوي رسمي سفارت روس بود، چون مرد «به قول جهانشاهلو 
ناداني نيز بود، جاسوسان و عاملين رنگارنگ و جور وا جور شرکت نفت چون 

يوسف شناخت، اما به  ديد و نمي را مي  ها کندر سرابي و جاهد و مانند آناس
ي بدنامي   کسوت کارگران ايران بود، لکه که کارآمدترين و پيشافتخاري 

  ) ۱۶۸:پيشين: جهانشاهلو(».چسباند مي
ي بحران  ، در پي خاتمهيوسف افتخاريهاي کارگري  ي بعدي فعاليت مرحله      

کند که  وي در اين مرحله سعي مي. نفوذ حزب توده است آذربايجان و افول
هاي  نويني در خوزستان برپا دارد ولي اين تالش او نيز با مخالفت گروه ي هاتحادي
يوسف ها و در مراحل بعدي کارشکني مقامات دولتي مواجه شده و  يي توده

 هاي صنفي و سياسي ي فعاليت پس از بيست سال به تدريج از عرصهافتخاري 
  .گيري کرد کناره

***  
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 يوسفدانيم نخست از لطف و محبت جناب آقاي  در خاتمه بر خود فرض مي      
چنين  هاي جناب آقاي دکتر مهيار خليلي و هم ، سپس راهنماييافتخاري

ي آذربايجان را در  ي اراده مساعدت جناب آقاي رحيم زهتاب فرد که دوره
  .اختيارمان نهادند، تشکر کنيم

  
  
  

   ۱۳۷۰خرداد / مجيد تفرشي -بيات کاوه 
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  فصل اول
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  بخش اول
  
  
  
  
  

  از تولد تا اسارت
  

  دوران کودکي در اردبيل
  

شمسي موقعي به دنيا آمدم که قسمتي از ايران  ۱۲۸۱سال اردبيل در من در       
گي  پدرم را در يک ساله .سال دارم ۸۸هاي تزاري بود و اکنون  تحت تسلط روس

 بزرگ من برادر. ها بودم ترين آن ما هفت برادر بوديم و من کوچک. از دست دادم
 ه روسيه تبعيدا يک عده برضاشاه ب بود که او را موقع سلطنت عزيز افتخاري

ها را که کشت او را هم به زندان  يي از ايراني در روسيه، استالين عده. کردند
يکي از موسسين حزب  عزيز. ن فوت کرداد و در زندافرست در ازبکستان  تاشکند 

، عظيمبرادران ديگرم . ما هم تحت تعليمات او بوديم سوسياليست در اردبيل بود و
تر با روسيه رفت و  بيش اه آن. بودند عباداهللا افتخاريو  غفور، کريم، رحيم

 جز عزيز، رحيم هم انقالبي بود که او نيز از اين برادرانم به. آمد و تجارت داشتند
. هاي سيبري بود که مرخص شد به روسيه تبعيد شده و هفت سال هم در زندان

گفتند در حق شما اشتباه شده و . جا نگه دارند ها خواستند که او را در آن روس
مانم و به ايران  جا نمي ولي او گفت ديگر اين. جهت شما را زنداني کرديم بي
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" تجارت داشتند، من هم غالبا چون در روسيه. اين اوضاع برادرهايم بود. برگشت
تر در آذربايجان، ترکستان و  تجارت برادرانم بيش. کردم جا رفت و آمد مي آن

براي رفت و آمد به روسيه پاسپورت الزم نبود و بدون مشکل از سرحد . غيره بود
  .شديم رد مي

از . ندکرد آالت، پارچه و لوازم فلزي به ايران وارد مي ظروف" برادرانم معموال      
  .کردند ايران هم برنج و اين چيزها حمل مي

. در اردبيل يک حزب سوسياليست و يک حزب دموکرات فعاليت داشت      
مستقل و مربوط به ايران بود ولي با اجتماعيون عاميون و " حزب سوسياليست تقريبا

توري در آن موقع هنوز دس. منتها نه ارتباطي که دستور بگيرند. قفقاز ارتباط داشت
من يادم هست دو نفر از قفقاز به . آمدند يي از باکو مي گاهي عده. در کار نبود

. اکبر مجتهد را بکشيم خواهيم ميرزا علي گفتند مي مي. هاي اکبر و غفار آمدند نام
. برادر بزرگ من عزيز نگذاشت. اکبر مجتهدي بود بسيار متنفذ و شجاع ميرزا علي

شان با  ارتباط. خواهيم کار از پيش ببريم نه با ترور گفت ما با تئوري و گفتار مي
  .ها هم مربوط بودند با دموکرات. قفقاز به اين اندازه بود

. السلطنه اهل نمين بود هاي بعد از جنگ جهاني اول حاکم اردبيل صارم در سال      
هاي سوسياليستي گرفتند و در نارين قلعه  ما برادران را به خاطر فعاليت  ي همه

انداختند و رفت و آمد از روي  دور قلعه خندق بود و در آن آب مي. زنداني کردند
سلول ما هم در آن ته . تر بود زندان پانزده شانزده متر از سطح زمين پايين. شد پل مي

روي هم بيست . جا نيز مرطوب و تاريک بود فضاي آن. واقع شده و وحشتناک بود
را به   زندانيان زنجير زده و پاي همه  ي پاي همه به. جا زنداني بودند و يک نفر اين

شان بايد بلند  رفتند همه اگر براي رفع حاجت هم مي. يک زنجير بسته بودند
ها  بند نزده بودند و آن مرا چون سنم کم بود پابند و دست. رفتند شدند و مي مي
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ا وقتي هم که پس از يک هفته مر. کردم ها کمک مي خوشحال بودند که به آن
جا ما پنج  در آن. اين کمک ما بود" شان تلخ شد که اقال مرخص کردند، اوقات
دو تا از برادرهاي من . گناه بودند ها، بي اکثر اين زنداني. برادر را گرفته بودند

اما دو تاي . سوسياليست بودند. احساسات انقالبي و تشکيالت و سازمان داشتند
خواند و  در مسجد نماز مي" ها دائما از آنيکي . در اين رشته نبودند" ديگر اصال
  . تر است اش بيش گفت ثواب پرسيدند چرا در مسجد؟ مي وقتي مي

ها به پدرم  بود و نميني] نمين در شمال استان اردبيل[حاکم شهر اهل نمين       
. شدند آمدند به منزل ما وارد مي وقتي از نمين مي" ارادت خاصي داشتند و غالبا

زندان مرخص شدم، مادرم مرا فرستاد پيش حاکم که براي آزادي  وقتي که از
رفتم به دارالحکومه، ديدم که با يک عده از سران عشاير . برادرهايم اقدام کند

حاکم . خوردند و مست بودند ها مشروب مي آن  ي همه. کنند اند و قمار مي نشسته
کرد و از  رفت و آمد ميسوار بر اسب در شهر " آدم چاقي بود که غالبا. مرا شناخت

مادرم پيغام داده بود که تمام پسرهايم در . کرد روي اسب با من سالم و عليک مي
او هم نميني بود و ما را " اتفاقا. اش را صدا کرد باشي حاکم فراش. حبس هستند

برو يکي از اين اخوانش را آزاد کن " فعال: باشي گفت حاکم به فراش. شناخت مي
گفتم . شود طور نمي اين: باشي گفت آمديم و فراش. اقدام کنم اش تا براي بعدي

گفتم نه، حاکم دستور . شود؟ گفت آخر اين کار خرج و مخارجي دارد چطور مي
. خواهد برگشتم پيش حاکم و گفتم آقا اين پول مي. طور نيست گفت نه، اين. داده

اکم شوخي دوباره گفت ح  بعد آمديم و فراش. را صدا کرد و گفت برو  فراش
دوباره برگشتم پيش حاکم و گفتم که بابا اين چه . کند، بايد يک پولي بدهي مي
او را صدا کرد و يک فحشي داد و باالخره رفت و يکي از برادرهايمان . گويد مي

  .را مرخص کرد
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" من معموال. کردند ها را خيلي اذيت مي ي ما بود و زنداني نظميه روبرو خانه      
حاال چه سياسي . کردم ها کمک مي بردم و به آن ها، از خانه آش مي براي زنداني

. يک زنداني بود به اسم موالزاده، يک روز برايش آش بردم. بودند و چه غير آن
گفت از آش بهتر آن است که براي ما يک هيزم کلفت بياوري که زير زنجير 

  .کو او را ديدماش طناب بردم و فرار کرد، بعدها در با بعد هم براي. بگذاريم
مدتي پيش از اين حوادث، هنگامي که قواي روسيه هنوز در اردبيل بود، رحيم       

يي به نام قاجاريه  محله. ها را ترور کند برادرم سعي کرد ژنرال فدوروف فرمانده آن
شب رحيم به در منزل او رفت و در زد . جا بود ها در آن ي روس بود که سربازخانه

محافظ فدوروف که نامش سليمان و از . ز کرد او را ترور کندکه تا در را با
آژير کشيدند و شلوغ شد ولي رحيم . تاتارهاي روسيه بود تير خورد ولي نمرد

به . کسي را هم زنداني نکردند. نفهميدند که کار چه کسي بود. توانست فرار کند
زندان  گاهي او را براي چند روز. رحيم مشکوک بودند ولي مدرکي نداشتند

تر با  ها بيش آن. ها به اين مسايل زياد توجه نداشتند روس" ولي اساسا. کردند مي
  .چون عشاير هم مسلح بودند و هم تعدادشان زياد بود. عشاير سر و کار داشتند

  
  قفقاز 

  
البته در روسيه انقالب . بود که به قفقاز رفتم ۱۹۱۷کنم زمان انقالب  فکر مي      

رفتم و » اتحاد ايرانيان«ي  در باکو به مدرسه. قفقاز هنوز خبري نبودشده بود ولي در 
در آن اوقات از حوادث قفقاز . رفتم که ايراني نبود» فرقه«يي به نام  بعد به مدرسه

. ها هم تعدادي کشته شدند از ايراني. فقط جنگ ترک و ارمني يادم است
چون در ايران کار نبود و  .گذشت مي  قفقاز شان از  تر روزي ها بيش آذربايجاني

آوردند در ايران خيلي به دردشان  جا مي پولي که از آن. آمدند جا مي تر به آن بيش
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خريدند يا با خود جنس آورده و در ايران  گاو و گوسفند مي. خورد مي
حتا در دهات آذربايجان هم سماور بزرگ ورشويي بود که به احترام . فروختند مي

  .کردند ت ميمهمان در آن چاي درس
ي  مدرسه. تر مشغول تحصيل بودم بيش. فعاليت سياسي نداشتم  من در قفقاز      

. شد دادند و زبان روسي هم تدريس مي فرقه دبيرستان بود و به زبان ترکي درس مي
اش  به منزل" شناختم و غالبا اهللا جاويد را مي ها فقط دکتر سالم در باکو از ايراني

خواند و هم رابط بين حزب کمونيست ايران و  پزشکي مي او هم درس. رفتم مي
  .الملل سوم بود بين

پس از شکست انقالب گيالن برادران آقايوف هم که در انقالب شرکت       
ي مرکزي حزب کمونيست ايران بودند هم با گروه ديگري از  داشتند و کميته

ها  ايراني. تر معروف بود ان بيشخ اهللا ها احسان از اين ايراني. ها به باکو آمدند ايراني
با کساني که از گيالن برگشته و شکست خورده بودند، در . وضع خوبي نداشتند

. گي به ديپلماسي داشت هها بست برخورد با آن. کردند روسيه هم خوب مدارا نمي
ها را  خواستند با ايران قرارداد به بندند و نزديک شوند، باشگاه آن ها مي اگر روس

بعد اگر در . خواباندند شان را مي کردند و سر و صداي شان مي ند، پراکندهبست مي
ها را  شد و اين صحبت ها باز مي باشگاه آن" شدند فورا شان موفق نمي قراردادهاي
  .ها گذرد و از اين حرف کردند که راه هندوستان از ايران مي شروع مي

ه بود مسکو که در دانشگاه خان پسرش را فرستاد اهللا خاطرم هست که احسان      
ولي . من هم کوشش کردم که او را قبول کنند. که ما بوديم درس بخواند» کوتو«

  .اهللا خان عقل و شعور درستي نداشت و موفق نشد پسر احسان
  

  »کوتو«مسکو و دانشگاه 
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جريان ورودم به اين . در مسکو شدم ۸وارد دانشگاه کوتو ۱۹۲۳در سال       

.  زاده رفتم ن صورت بود که پس از ورود به مسکو نزد سلطاندانشگاه به اي
از ديدن . حزب کمونيست ايران و از دوستان برادرم رحيم بود زاده رئيس  سلطان

زاده مرا به دانشگاه  سلطان. که با برادرم خيلي صميمي بود مثل اين. من خوشحال شد
يئتي هم مافوق بود که عالوه بر هيئت علمي و فرهنگي دانشگاه، يک ه. معرفي کرد

چون . شوند ماهيت افراد را تحقيق کند که چه کاره هستند و چرا وارد مي
اندازند و يک مدتي هم  کردند که جاسوس بي ها مبالغ گزافي خرج مي خارجي

ها و ديگر افرادشان که به  ها و هندوچيني موفق شده و کارهايي از طريق چيني
مرا . کرد هيئت مزبور دقت مي  بنابراين. دنددانشگاه وارد کرده بودند صورت دا

پيش شخصي به اسم کيتاکاروفسکي فرستادند که در مورد ايران هم مقاالتي به 
الملل  ي شرق بين هاي روسيه و رئيس شعبه نوشت و از يهودي مي» ايراندوست«اسم 

                                                 
  ارگران شرقدانشگاه کوتيو دانشگاه کمونيستي ک - ۸
) KUTIV( kommunistcheski universities Troujenika Vostoka  اين موسسه

 آموزش کارگراني مرکزي حزب کمونيست روسيه براي  بنا به دستور کميته ١٩٢١در آوريل 
در آغاز تحت سرپرستي کميسرياي آموزش قرار . هاي شرقي شوروي تاسيس شد جمهوري

در اين موسسه . ها قرار گرفت حت نظر کميسرياي امور مليتداشت ولي از اکتبر همان سال ت
يي، اقتصاد و مديريت و  هاي کارگري و اتحاديه هايي چون امور حزبي و سياسي، فعاليت رشته

لوناچارسکي، کراسين، پوکرووسکي، تروتسکي، بوخارين، حقوق توسط افرادي چون 
ي برويدو يکي از عوامل استالين کوتو براي مدتي تحت سرپرست. شد تدريس مي زاده سلطان 

در . ها قرار داشت، پس از او نيز شومياتسکي امور آن را برعهده گرفت در کميسرياي امور مليت
يي  ي اصلي آن تربيت کادرهاي حرفه وظيفه. ي تدريس آن سه ساله شد ، دوره١٩٢٣سال 

 .کمونيست براي فعاليت در کشورهاي شرق بود
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آمدم ديدم  جا که بيرون مي از آن. من پيش او رفتم، گفت فردا بيا. سوم بود
در اتاق انتظار ] ي مرکزي حزب کمونيست ايران عضو کميته[بين  نيک]ريمک[

که با هم  با اين. بين مرا ديد و يکه خورد نيک. خواهد پيش او برود نشسته و مي
کرد که من با   تصور مي. شناخت آشنايي چنداني نداشتيم ولي مرا از باکو مي

رتباط دارم و شايد هم از ، ا ي مرکزي بودند ها که يک وقتي عضو کميته آقايف
ي  گويا در گذشته در کميته. ها بد بود نيک بين با آقايف. ام ها معرفي شده طرف آن

شان از کريم  ها سوابق آقايف. مرکزي حزب کمونيست ايران با هم رقابتي داشتند
با حزب کمونيست روسيه هم کار کرده، ولي اينک کنار رفته . تر بود بين بيش نيک

ها  بين تصور کرده بود چون آن نيک. باکو بودند و مشاغل مهمي داشتندبودند، در 
در صورتي . اهل اردبيل بودند و من هم اردبيلي هستم، يک ارتباطي با هم داريم

گويد که اين از  بين پيش کيتاکاروفسکي رفته به او مي خالصه نيک. که چنين نبود
فرداي آن روز پيش . ندازدا جا آمده است تا اختالف بي ها به اين طرف آقايف

. کيتاکاروفسکي رفتم، ديدم آن محبتي که روز اول داشت حاال برعکس شده
توانيم به پذيريم و بايد  گويد ما هرکس را نمي کشد و مي خودش را کنار مي

  .بشناسيم، مايوس شده و بيرون آمدم
آن زمان  زاده در لطيف. کردم مي  گي زاده زنده من در مسکو در منزل لطيف      

ولي اول به منزل يکي از رفقاي برادرم، . کرد عضو حزب بود و تحصيل هم مي
) نام فاميلي او را به خاطر ندارم. اسم اول او جهانگير بود(رحيم، به اسم جهانگير 

. جريان را تعريف کردم. ، استاد دانشگاه و آدم دانشمندي بود رفتم که مقيم قفقاز
فردا پيش . اروفسکي و اين مسئله را روشن خواهم کردروم نزد کيتاک گفت فردا مي

ها از قديم با تزار مخالف بودند و جنگيدند و  اين: گويد کيتاکاروفسکي رفته مي
. بعد به من گفت پيش او برو. خاطرتان جمع باشد. کنيد ها چنين مي حاال شما با آن
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امتحان  خالصه رفتم و. رفتم و ديدم خيلي متواضع و خوش برخورد شده است
هاي عثماني و يک نفر  پيرزني بود از ترک. گرفتند دو نفر از من امتحان مي. دادم

کرد و آن مقداري که معلومات داشتم جواب  ديگر که سواالت سياسي مي
کنم  به آن پيرزن که فکر مي. اند باالخره ديدم که خيلي سخت گرفته. دادم مي
کن که اين از اردبيل  ها حالي ا به ايناوف بود به ترکي گفتم که باب اش حليمه اسم

اکبر مجتهد هم به ما  طور است، در دانشگاه ميرزا علي آمده، در اردبيل هم وضع اين
ايم  ايم و آمده گويند؟ استخوان خرد کرده ها چه مي اين. اند اين چيزها را ياد نداده

ان بلدي؟ گفتم از من پرسيدند چند زب. ها حالي کرد او اين مطلب را به آن. جا اين
گفتم اين ترکي که دارم صحبت . گفتم زبان تاتار بلدم، تو بلدي؟ گفت نه. خيلي
. ترکي تمام نقاط را يکي يکي شمردم. گفتم ترکمني بلدم. کنم بلدي؟ گفت نه مي

تر بلدم يا تو؟  من بيش" گفتم فارسي هم بلدم، تو بلدي؟ گفت نه؟ گفتم حاال انصافا
که پذيرفته  بعد از آن. قضيه دوستانه شد و پذيرفته شدمشروع کرد به خنديدن و 

تر تحت تعليم  بيش . شدم، شروع به درس خواندن کردم و راضي هم بودم
قرار )تشکيالت جهاني کارگري وابسته به کمينترن(سنديکاها يعني پروفينترن 

  .داشتم
شد و  مي هاي مارکس و انگلس و لنين تدريس تر نظريه ي کوتو بيش در مدرسه      

ياد " دهي را عمال سازمان. هاي جهاني بعد هم مسايل نهضت سنديکايي و انقالب
هاي  ي تعمير واگن در مسکو حدود دو ماه نيز در سال در کارخانه. دادند مي

ي  در سنديکاي خود کارخانه هم فعاليت داشتم و نحوه. کردم ترامواي کار مي
حزب کمونيست ايران هم . ها را ياد گرفتم گونه فعاليت اداره کردن سنديکاها و اين

زاده براي ما صحبت  جلسات سلطان اين دارم در يکي ازخاطر به . جلساتي داشت
يي چيني بيرون آمدند و چون ديدند که  هاي اطراف، عده از يکي از اتاق. کرد مي
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گي روي پنجه پا و يواش يواش به راه خود ادامه دادند که  ما جلسه داريم، همه
ها يواش يواش راه  زاده گفت اين سلطان. شان ما را ناراحت نکند ايپي صدا
اگر  .کرد راني مي زاده به روسي سخن سلطان !کنند روند و تند تند انقالب مي مي

بين يا ستارزاده يا ديگران به  کساني بودند که تازه آمده و روسي بلد نبودند، نيک
گو     و      راني و گفت بودند به فارسي سخنايراني   و اگر همه .کردند فارسي ترجمه مي

  .اش بهتر بود زاده فارسي کم بلد بود، ترکي سلطان. شد مي
  

  شناسان و مسئله رضاخان ي شرق کنگره
  

احمدشاه در خارج بود و قرار شد که . پيش آمد رضاخاندر اين ميان موضوع       
عضو  که وندزادهين سفير شوروي و آخاروتشت. رضاخان تشکيل جمهوري بدهد

بود و موسوي که با روسيه مربوط بود  کميته مرکزي حزب کمونيست ايران
گفتند که ديگر رضاخان از خودمان است و حتا گويا به او پيشنهاد کرده بودند  مي

چون . که عضو حزب کمونيست بشود و رضاخان گفته بود که حاال زود است
بکنم ممکن است از ما برگردند و شما کار  اند و اگر من اين کار را ها مسلمان ايراني

يي مرکب از  در مسکو کنگره ۱۹۲۴در اين ميان در سال . خودتان را بکنيد
الملل سوم و  ي بين شناسان اتحاد جماهير شوروي، بعضي از اعضاي برجسته شرق

ها  هاي مختلف از تجار ملي گرفته تا کمونيست حزب کمونيست شوروي و ايراني
خواهد  يک جلسه گفته شد که رضاخان مردي است مترقي و مي در. تشکيل شد

خواهد رژيم سلطنتي را  خواه است و مي آزادي. ايران را به طرف ترقي سوق بدهد
. ما گذاشتيم که او نيز مانند مصطفا کمال تقويت شود. تبديل به جمهوري بکند

اغلب حضار با اين  .دادند ها مي با اين نظر موافق بودند، چون نظر را شوروي" غالبا
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يکي . فقط سه نفر مخالفت کردند. ها بود موافق بودند ي شوروي نظريه که نظريه
اش را برديم، يکي  اسم" بود که قبالزاده  لطيفبرادر نيمايوشيج و ديگر  الدبن
من . تر بودم ها جوان ولي هر سه جوان بوديم و من از آن. ۹بودم] افتخاري[هم من 

تحصيل  ۱۰شناسي ن دو در دانشگاه شرقمحصل کوتو بودم و آ
خواستم به ايران برگردم ولي به علت  مي. تحصيالت من تمام شده بود.کردند مي

اين مخالفت گفتند که شما نبايد ايران برويد چون با رضاخان مخالفيد و ما با 
خورد و  رويد و آن دوستي ما به هم مي رضاخان دوست و موافق هستيم، شما مي

. باکو رفتن من صحيح نبود. پرسيدم کجا برويم؟ گفتند برويد باکو. دنبايد بروي
کرديم  جا فعاليت مي هاي زيادي بودند و اگر در آن که در باکو ايراني براي اين

ي خاصي به ايران داشتم  ولي عالقه. پوشي کنم بايست از مراجعت به ايران چشم مي
توانم انجام بدهيم در  اري که ميجا بازگردم و هر ک و تمام نيتم آن بود که به آن
  .ايران و خودمان انجام بدهيم

شد از او وقت  در آن زمان هنوز مي. تصميم گرفتم به مالقات استالين بروم      
داخل دفتر کار او . بدون معطلي زياد وقت داده شد" رفتم و اتفاقا. مالقات گرفت

اين . هم سنم کم بود" عاواق. خودم را معرفي کردم و گفت خيلي جوان هستي. شدم
جا تحصيل کنم و از مارکس و  ام اين موضوع را که ايراني هستم و از ايران آمده

ها  لنين و غيره اطالع حاصل بکنم و اگر خوب است به کشور خودم بازگردم و آن
                                                 

زاده، شامل افرادي، چون الدبن،  ايران، عالوه بر سلطانجناح چپ حزب کمونيست  – ۹
عمواوغلي و  ، جناح راست را حيدر...  ، مرتضا علوي ويوسف افتخاريزاده اردبيلي،  لطيف

 بازنويس.آخوندزاده و ديگران بودند
ي ديپلماسي را تمام  ها که شعبه آن. اقتصادي و ديپلماسي. اين دانشگاه دو شعبه داشت – ۱۰

ي اقتصادي  کردند، وابسته هايي که اقتصادي را تمام مي شدند و آن ند قنسول و سفير ميکرد مي
 .شدند مي
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گويند تو با رضاخان مخالفي به  بعد گفتم که حاال به من مي. را اجرا کنم به او گفتم
داند که من نروم و رفتن من برايش ضرر  اگر دولت شوروي صالح مي .ايران نرو

جا  اند که بعدها من نتوانم از آن برايم معين کردهولي جايي را . روم دارد من هم نمي
پرسيد کجا . دانست جا را مي ي بود و وضع آن استالين خودش قفقاز. به ايران بروم

مرا خواهند   جا بروم همه ت و اگر به آناند؟ گفتم باکو که پر از ايراني اس را گفته
تبسمي کرد و تلفن را برداشت و به مرکز . توانم به ايران بروم نمي" شناخت و بعدا

اتفاق جوانان تلفن کرد که به فالني هرکجا که در داخل اتحاد جماهير شوروي 
   .خواهد برود ماموريت بدهيد مي

دولت شوروي گذاشته بود، چون در اين زمان پروفينترن مرا در اختيار       
آمدم، يا در اختيار پروفينترن باشم و يا  تحصيالتم تمام شده بود يا بايد به ايران مي

خواهي بروي؟ گفتم  مقامات پروفينترن پرسيدند که کجا مي. در روسيه بمانم
ها هم  آن. جا نيست ها کسي آن جا دور دست است و از ايراني آن. تاجيکستان

  .دموافقت کردن
  

  سفر به تاجيکستان
  

در آن زمان هر جمهوري در . من اول به جمهوري ازبکستان رفتم      
ي تاجيکستان  در ازبکستان به مالقات نماينده. هاي ديگر نماينده داشت جمهوري

تازه از راه . ي تاجيکستان در سمرقند يک افغاني بود به نام محمد نماينده. رفتم
روسيه با يک شلوار و پيراهن ساده و گرد و خاکي رسيده بودم و برحسب معمول 

خواهم با رفيق  به يک خانم روس که منشي او بود گفتم که مي. به دفتر او رفتم
کار دارد، بنشين و يک کتاب داد به . گفت حاال مشغول است. محمد مالقات کنم
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بعد يک ساعت بعدازظهر . من و گفت بخوان و مشغول شو، خواندم و مشغول شدم
گفتم من با رفيق محمد کار . گفتم کجا؟ گفت کار ما تمام شد. د و گفت برويمش

اند که چه کار  ديدم تحويل نگرفته. داشتم، چرا نگفتي؟ گفت آخر رفت ديگر
بعد رفتم استحمام کردم، لباسي . خانه داري، چه کار نداري؟ بلند شدم رفتم مهمان

يي،  ناز و غمزه] با[بلند شد و . ختآن خانم مرا نشنا. فرداي آن روز آمدم. پوشيدم
رفت و پس از مدتي . آقا با کي کار داري؟ گفتم با رفيق محمد کار دارم: گفت

محمد مزبور  !گفتم لباس کار خودش را کرد. آمد و گفت بفرماييد
  .داد بايست ترتيب مسافرت مرا به تاجيکستان مي مي

العاده وحشي بودند  ها فوق آن. کرده بودند هاي باسماچي راه را مسدود شيشور      
محمد مرا . شان اين بود بريدند، سيستم گرفتند خصيتين او را مي و هرکس را مي

به مرز رفتم و . ها به تاجيکستان بروم معرفي کرد به ارتش مرز که تحت حمايت آن
وارد دوشنبه شدم که . ها با کاميون به تاجيکستان رفتم يي از نظامي جا با عده از آن

. خانه بود و نه جايي براي اقامت در دوشنبه نه مهمان. آباد شد اش استالين اسم" عداب
از . کردند ولي خيلي کثيف بود جا اقامت مي خانه بود که مسافران در آن يک قهوه

بعدها کامبخش او را لو داد و زير شکنجه (جا سراغ مهدي طهماسبي  هاي آن ايراني
جا  مدتي آن. مرتب بود و پذيرايي کردند  اش اتاق. فتمرا گرفتم و به منزل او ر) مرد
  .بودم
خان در خراسان شورش  در اين ايام يکي از افسران ارتش ايران به نام لهاک      

ها  روس. به روسيه گريختند  اش کرده بود و پس از شکست شورش، او و ياران
ن را به مسکو خا گروهي را و از جمله خود لهاک. ها را به دو قسمت کردند آن

در تاجيکستان بود که . فرستاده و گروه ديگر را نيز در تاجيکستان جاي دادند
محتاج کساني " تصادفا. ها کار پيدا کن الدين مرا خواست و گفت براي آن محي
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گذاشتيم که الفبا درس  را مي  ها آن . بوديم که حتا دو سه کالس سواد داشته باشند
. را به دو قسمت کردم  ها من آن. ع کسي را نداشتندها در آن موق تاجيک. بدهند

سوادها را نيز که  باسوادها را که حتا تا شش کالس سواد داشتند براي تدريس و بي
  .خان را بعدها در مسکو ديدم خود لهاک. تر کشاورز بودند براي زراعت بيش
العاده  فوق. روزي به ديدن يکي از اتباع او که در بيمارستان بستري بود رفتم      

شود و يکي بزرگ است و  جا هم يکي رئيس مي کرد آن حال شد، خيال مي خوش
شروع به . ايم رفته  اش کرد ما از بزرگان هستيم و به ديدن ديگري کوچک و فکر مي
بود مادرم » انقالبت«خان را بگو پدرم  آخر اين لهاک: درد دل کردن کرد و گفت

: گفت مي. ما هم که خوب بود  گي بود؟ زنده» بتانقال«بود چه چيز ما » انقالبت«
انداختم توي . کنند يک من ترياک داشتم گفتند اگر ترياک را بگيرند تيرباران مي

  .ام خسارت ديده  اين همه. چاه
شان بود و فرماني داده  خان فرمانده لهاک. ها سطح فکرشان خيلي پايين بود اين      
يعني پاداش » پاداشيست«. نام داشت» شيستپادا«شون هم  حزب و دستگاه. بود

  ها بعضي از آن. ناراضي بودند و شورش کرده بودند. افراد زيادي نداشتند. دادن
ها  گفتند که شوروي. کردند که زد و خوردي کرديم و عقب نشستيم تعريف مي

از . آمديم ديديم قواي ارتش شوروي در دو رديف صف کشيده است. پذيرند مي
اند استقبال ما ولي وقتي آمديم  ها آمده حال شديم که اين خيلي خوش. مرز گذشتيم

ها ما را محاصره کردند و گفتند بايد اسلحه را بدهيد و ما را خلع سالح  شوروي
. خان شعور سياسي زيادي نداشتند افراد لهاک. کردند و فرستادند به داخل شوروي

  .ش خيرحاال شايد که خودش يک فکري داشته است ولي افراد
وي . خان الهوتي بود از ديگر کساني که در تاجيکستان مالقات کردم ابوالقاسم      

منصب ژاندارم بود و پس از يک شورش ناموفق به شوروي  در ايران صاحب
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شورش الهوتي به ابتکار خودش بود و بنابراين در روسيه هم زياد . گريخته بود
گونه که گفتم محلي  ستان آمدم همانموقعي که به تاجيک. گرفتند اش نمي تحويل

براي اقامت نداشتم و پس از مدتي اتاقي به من دادند که در اصل متعلق به الهوتي 
ي خوبي  ميانه" هاي تاجيکستان اکثرا ايراني) الهوتي در آن زمان مسافرت بود(بود 

شد پرت و پال  الهوتي آدمي عصباني بود و وقتي که عصباني مي. با او نداشتند
خالصه در اين بين از تاشکند تلگراف . رنجاند ش را مي ا و اطرافيان. گفت سيار ميب

هاي مخالف او اين مسئله  ديدم ايراني. کند که عازم هستم و اتاق مرا خالي کنيد مي
. خود با او مخالف نيستيم گويند که ديدي حق با ما است و بي را عنوان کرده و مي

از جمله کساني که با او . م و برخوردي پيش نيامدخالصه من آن اتاق را خالي کرد
ي فرهنگ  ديلمي در اداره. مخالف بودند دو نفر ايراني به نام ديلمي و مسيح بودند

بعدها يک زن روس . زمان زن نداشت  الهوتي در آن. تاجيکستان کار مهمي داشت
که " داتا آن زمان وضع خوبي نداشت ولي بع. کرده هم بود گرفت که گويا تحصيل

گفتند که زن  مي. به تمجيد و ستايش از استالين پرداخت کار و بارش خوب شد
  .ها بوده است الهوتي در ايران جاسوس شوروي

آمد منزل و برايم  گفت اول مي هر وقت که شعر مي. من با الهوتي دوست بودم      
يک . وانگفت نه تو بگير و بخ گفتم آقاي الهوتي خودت بخوان، مي مي. خواند مي

گرفت و درست  اش هم مي زبان. زبان بود به اسم حسين فارس ايراني ترک
الهوتي هم . توانست حرف بزند ولي هميشه اصرار داشت که بدهيد من بخوانم نمي

در اين ميان از  .گفت بده خودم بخوانم کند مي ديد شعرش را خراب مي که مي
ي حقوق عازم مسکو شوم و به  رشتهتاجيکستان تقاضا کردم که براي ادامه تحصيل در 

  .مسکو رفتم
 عوامل و ها کمونيست از زيادي تعداد رضاخان. آن زمان اوضاع تغيير کرده بود      

 شومياتسکي. بود افتاده در ها شوروي با و بود کرده قمع و قلع ايران در را شوروي
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ي در ايران االختيار شورو ي تام ، نماينده۱۹۲۵-۱۹۲۳هاي  ي سال وي در فاصله(
 را کوتو دانشگاه رياست اينک. بود ايران در شوروي سفير ها سال اين در که .)بود
 حقوق دانشگاه از که وقتي. کردم مي تحصيل جا آن در "قبال من که داشت عهده بر

 مسکو وارد که شود مي متوجه شومياتسکي خواهند مي کوتو دانشگاه از مرا پرونده
 اجازه که گيرند مي تصميم و بوده رضاشاه مخالف وي که کند مي گزارش و ام شده

 بخواهيد اگر گفتند و کرده احضار جهاني سنديکاي به مرا. بيايم من بدهند
 در ام خانواده چون بازگردم ايران به که بودم مايل هم من. برويد ايران به توانيد مي

 چون، خواهم نمي: گفتم. کنيم مي درست برايت جعلي پاسپورت گفتند. بود ايران
 براي گفتند. ام نداشته پاسپورت وقت هيچ و ام داشته آمد و رفت ايران به هميشه
 کار تاجيکستان در چون خواهم نمي هم پول، نه گفتم. بدهيم پول تا راه مخارج
  .روم مي خودم من و بود مانده برايم پول مقداري و بودم کرده
لي که داشتم تبديل به طال بکنم که در الزم بود اين پو. از مسکو به باکو آمدم      

جا  ميرمحمود نامي از مجاهدين اردبيل بود که در آن. ايران بتوانم خرج بکنم
پولي دارم که . خواهم به ايران بروم نزد او رفتم و گفتم مي. تجارت داشت

اش دادم، رفت و اطراف را  که پول را نشان  پس از آن. خواهم آن را تبديل کنم مي
قانوني گذرانده بودند " اتفاقا. ي طال براي من آورد رد و يک مقدار سکهکاوش ک

هاي سختي قايل شده  کنند مجازات و براي کساني که خريد طال و جواهرات مي
چون . در باکو در مدرسه منزل کرده بودم. شناخت ولي ميرمحمود مرا مي. بودند

من . ا منزل کرده بودج يک محصلي هم در آن. تابستان بود و مدارس تعطيل بود
. شب آمدم بخوابم و طالها را از جيب در آوردم و زير سرم گذاشتم که گم نشود

. کنند باز کنيد زنند و فرياد مي صبح هنوز هوا تاريک و روشن بود که ديدم در مي
نگو آن محصل شبانه رفته گزارش . خواهد گفتند شما را گپئو مي. در را باز کردم
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يي؟  رفتم و گفتند اين را از کجا آورده. نفر خوابيده طال دارد جا يک کرده که اين
اگر او   :گفتم پرسيدن نام او چيست؟ . ام گفتم اين را از يک صراف گرفته

خير چنين نيست چون  گفتند نه. داد گويم به من نمي دانست که من اسم او را مي مي
  :گفتم. اش کنيم خواهيم در آينده کمک به يک نفر انقالبي کمک کرده است مي

مرا يک مقدار نگه داشتند و سخت . خواهد همين کافي است او کمک شما را نمي
سوار کشتي شدم که به . م کردندا يي ندارد مرخص گرفتند و بعد که ديدند فايده

  .آستارا بروم
ي مرکزي حزب کمونيست ايران هم در کشتي  آخوندزاده از اعضاي کميته      
دانستند که به من از  ها نمي روي؟ اين کجا مي افتخاريقاي آ: به من گفت. بود

کش هست  من ديدم پيرمرد و زحمت. اند طرف سنديکاي جهاني ماموريت داده
من با گپئو   :داند؟ گفتم گپئو مي: گفت. روم به ايران مي  :گفتم. نبايد پنهان کنم

. نه بايد اجازه بگيري گفت. گردم ام و به ايران بر مي من از ايران آمده. کاري ندارم
ترين  بابا بزرگ  :گفتم. دهم که تو را بگيرند روم اطالع مي اگر اجازه نگيري من مي

اند که بروم، حاال من به گپئو بروم؟  سازمان اتحاد جماهير شوروي اجازه داده
گيرند و به باکو تبعيد  ديدم اگر برود گزارش کند، مرا مي. شود نه، نمي: گفت
بنابراين خودم به باکو . د هم محبس و زيرزميني و اسباب زحمتکنند و بع مي

  .خواهم از سرحد رد شوم برگشتم و اطالع دادم که من مي
  

  بازگشت به ايران
  

چون آستارا را پدر بزرگ من آباد کرده . دوباره از باکو به آستارا برگشتم" بعدا      
بند به  دربزرگم بود و اميني پ جا در اجاره گمرک آن. جا نفوذ داريم بود، در آن
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سفارش کردم اسبي حاضر کنند تا . جا آشنا زياد داشتيم بنابراين آن. آمد حساب مي
فقط . برد اين اسب راه را بلد است و شما را مي: صاحب اسب گفت. شب رد شوم

طور که گفته بود اسب خودش ما را  همان. متوجه باشيد که سرتان به درخت نخورد
برادرم در بندر پهلوي بود، شب رفتم . سوي مرز مرا تحويل گرفتندرساند و در آن 

برادرم از ورود من اطالع نداشت ولي  .جا خوابيدم و فردا شب به رشت آمدم آن
ي  کرد آمدن من جنبه فکر نمي. دانست در روسيه هستم و براي او عادي بود مي

بودم تا تحت اش کرده  در رشت يک ارمني بود که در مسکو کمک. سياسي دارد
در آن وقت براي عبور از شهري . عمل جراحي قرار گيرد، او در رشت عکاس بود

او رفت و يک جواز شهرباني برايم درست کرد که . دادند به شهر ديگر جواز مي
در تهران در منزل يکي از رفقا به نام عطااهللا آرش که مکانيک و . به تهران بيايم

او از اعضاي . آن موقع حسابي را مالقات کردم. ي خوبي بود منزل کردم راننده
. ي اول کوتو بود ي مرکزي حزب کمونيست ايران و از محصلين دوره کميته

ي دوم حزب  هاي ايراني براي شرکت در کنگره حسابي و تعدادي از کمونيست
در اوکراين تشکيل " ي اروميه شهرت يافت و ظاهرا که به کنگره(کمونيست ايران 

و . زم شوروي بودند و از من خواهش کرد که در ايران باشم تا برگرددعا) شده بود
در اين مدت من دو ماه در تهران بودم و فکر کردم که . گفت که تهران خالي است

يي از محصلين تشکيل داديم و  ما يک اتحاديه. شود فعاليت کرد در تهران هم مي
فقط . در ايران دانشگاه نبودالبته آن وقت . اين اتحاديه به سرعت توسعه پيدا کرد

يک مدرسه عالي طب، يک مدرسه عالي حقوق و يک مدرسه عالي کشاورزي 
  .بود

. هايي داشتند محصلين خواسته  .در آن زمان اعتصاباتي تشکيل داديم      
. تدين وزير فرهنگ بود. ولي موفق شدند. درست خاطرم نيست شان هاي خواسته
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نيز آشنايي خود را حفظ کردند، مانند دکتر شفيعي  بعدها تني چند از اين محصلين
درس هم " کرد و ضمنا که اهل گيالن بود و در مدرسه شوروي تدريس مي

دکتر جالل عبده بود، . دکتر شده بود و در رشت مطب داشت" خواند، بعدا مي
دانشگاه رفتند و " بعدا  ها يي از آن عده. پزشک شد دندان" دکتر پاکپور بود که بعدا

    . ۱۱روزهاي اتحاد و اتفاق را داشتند  پزشک شدند و بعدها نيز لطف و محبت آن
ولي در ساير نقاط . ترين مرکز صنعتي کشور بود خوزستان بزرگ در آن زمان      

ي کارگري ايران در بندر  ترين اتحاديه بزرگ. هم مراکز کارگري وجود داشت
خوندزاده را بعد از ايران تبعيد آ. انزلي بود که تحت سرپرستي آخوندزاده بود

گي  هاين اتحاديه به معامالت تجارتي ايران و شوروي بست ي هرشد و توسع. کردند
کرد، تعداد کارگران و اعضاي  داشت، اگر اين معامالت تجاري توسعه پيدا مي

. رفت کم تحليل مي شد و اگر تجارت نبود کم اتحاديه زياد وتشکيالت قوي مي
ها و امثالهم  خانه و کفاش کارگران چاپتر  بيشي داشتيم که ي حاديهدرتهران نيز ات

  .در آن عضويت داشتند
جويي  فقط در امور دانش. دراين مرحله درتهران فعاليت کارگري نداشتم      

دانستم در امور  ها آشنا بودم و مي ولي از جمله کساني که من با آن. شرکت کردم
خان آرش بود و برادرش رضاقلي که عضو  هللاکارگري فعاليت دارند همان عطاا

برادرش نقش . کرد خانه کار مي مرکزي حزب کمونيست بود و در چاپ ي هکميت
يکي ديگر کارگر کفاشي بود به نام حقيقت که بعدها عضو حزب . تري داشت مهم

اين کارگران با حزب کمونيست ايران . مرام تغيير داد ش را به کيا توده شد و اسم
  .دادم ها فعاليت نکردم و آشنايي هم نمي من در ميان آن. بودندمربوط 

                                                 
ي  ک جالل عبده، چهل سال در صحنه.تر از اين اعتصاب دانشجويي ر براي آگاهي بيش – ۱۱

 . ۶۵-۷۰قضايي، سياسي و ديپلماسي ايران و جهان، به کوشش مجيد تفرشي، صص 
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   خوزستان
 

اين اقدام از چند لحاظ . عازم خوزستان شدم ۱۳۰۶باالخره در اواسط سال       
نه من، نه حزب : اوال. عمل دشواري بود و اميد چنداني به موفقيت آن نداشتم

ترين اطالعي  وضاع خوزستان کمکمونيست، نه سنديکا و نه رفقاي ما هيچ يک از ا
گفتند که به محض ورود تو در خوزستان دستگيرت  ها فقط مي آن. نداشتيم

  .خواهند کرد
ها به خوزستان خيلي مشکل بود و  دومين مسئله اين بود که ورود ارامنه و ترک      

ترسيدند  چرا که مي. اين امر داليل سياسي داشت. گرفتند مي تحت نظر قرار
  .باشند خطرناک

و که لرستان شلوغ شده  براي اين. من راه را دور کردم و از راه لرستان نرفتم      
ورود به . بود ناچار شدم از طريق اصفهان و شيراز و بوشهر و با کشتي برومشورش 

يک ارمني از اصفهان با من . هم توسط کشتي کار بسيار مشکل بود خوزستان آن
 ي هها را براي ادام دوتا بچه هم داشت و آن. ين بوديمهمراه بود و با هم در يک ماش

از بابت . العاده سنگين بود اين ارمني پيرمرد و فوق. برد تحصيل به هندوستان مي
هايش هم  بچه. ها نظر داشته باشند هايش هم نگراني داشت که مبادا ژاندارم بچه

تا . من سپردهايش را به  به من اطمينان کرد و خودش و هم بچه. قشنگ بودند
شب اول در  .جا مانديم آمد يک هفته در آن برازجان آمديم ولي چون باران مي

تواند ازجا بلند  صبح ديدم اين پيرمرد نمي. خانه تازه تعمير اقامت کرديم يک قهوه
خانه نزديک  از ادارات پرسيدم، گفتند تلگراف. کار نکنيم هچه کنيم و چ. بشود
خانه و بيماري پيرمرد ارمني را مطرح کردم و گفتم  رفتم پيش رئيس تلگراف. است

خدمت هم به  پيش. جا هم اتاق داريم هم بخاري گفت ما در اين. ميرد که دارد مي



۳۴ 

جا برده و تا  آمدم پيرمرد را به آن. برويد و بياييد. دهيم و هيچ نگران نباشيد شما مي
  .يک هفته در برازجان بوديم

در راه واسموس جاسوس . بوشهر حرکت کرديم طرفه بعد از يک هفته ب      
کرد با  ها گير مي چون وقتي که ماشين. معروف آلمان خيلي به ما کمک کرد

  .کشيد آمد و ماشين را بيرون مي دستگاهي که داشت مي
پيرمرد ارمني به پاداش خدمت من يک بطر . پس از مدتي به بوشهر رسيديم      

خوردم و آن را  من هم مشروب نمي. هستمشروب داد و گفت اين ساخت خودم 
ش هم خوب بود، گذاشتم ا اش قشنگ بود هم خودش زيبا بود، رنگ که هم شيشه

  .توي چمدانم و از هم جدا شديم
ديدم در کشتي . دو سه روز در بوشهر بودم و بعد با کشتي عازم خرمشهر شدم      
. خورند دارند مشروب مياند و  ها به عرشه آمده و نشسته ي از گرماي اتاقي عده

ها گفتم اجازه  من نزديک شدم و به آن. بفرماييد: ها گفت يکي مثل داش مشدي
مثل . ها دادم آمدم و اين مشروب را به آن. تر کنم شما را رنگيني  هبدهيد من سفر

کني؟ گفتم  مي  گي زندهکجا   ي وي پرسيدند که تو چه کاره. اند که دنيا را داده اين
گويند خوزستان کار هست و به  فروش بودم و حاال مي بيکارم در قم دستواهللا من 

به جدم تو استخدام «: ها گفت يکي از آن. روم شايد کاري پيدا کنم جا مي آن
بهشتي . طرق هستندي  هها مأمور ادار معلوم شد اسم او بهشتي است و آن ».شدي

بگو من کارمند هرکس پرسيد . کنم خودم تو را استخدام مي "گفت من اصال
ي ي خواستم و بهترين وسيله من اين را از خدا مي. آيم ديگر نگو من از قم مي. دولتم

با هم آمديم خرمشهر نه . کارمند دولت بودم بود براي ورود من چون با يک عده
ها که مأمور دادگستري بود  يکي از آن. ها را تفتيش کردند و نه پرسشي مطرح شد آن

  .خان بهشتي است و با هم به اهواز رفتيم م و اين هم سيدعباسگفت من جزايري هست
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شنيده بودم يکي از رفقاي ما . منزل کرديم »اسالم«ي  هخان جا در مهمان در آن      
. خان گفتم که من يک گردشي بکنم به سيد عباس. کند جا در فرهنگ کار مي آن

شد با البرز دوست  مي معلوم. روم البرز رئيس شهرباني را ببينم من هم مي: گفت
. کرد پيدا کردم فرهنگ کار مي ي همن هم رفتم علي آويني را که در ادار. است

فقط دو سه . آيم گفتم مي. جا تحت نظر است و به يک طريقي منزل ما بيا گفت اين
گفتم . خان گفت پاشو برويم آمدم منزل و سيدعباس. ها بروند اين مانم که روز مي

يک مهندس روس بود . طرق ي هآمديم ادار. تخدامت کنمکجا؟ گفت برويم اس
ش ا به اين مهندس روس گفت که اين خط فارسي. گويا راه جلفا را او ساخته بود

او هم گفت خيلي خوب بيايد . اج استيخيلي خوب است و به وجودش احت
برگشتيم به منزل ولي همين که خارج شد چمدانم را برداشتم و . استخدام بشود

جا يکي از  چون در آن. داشتي گذاشتم که من برگشتم بروم آذربايجانيک ياد
  .توانم بمانم اقوامم فوت کرده و من ديگر نمي

ي دارم که از وضع خوزستان ي آويني گفت من يک همسايه. منزل آويني آمدم      
جا دبير  او اين. دهي او بيايد با شما صحبت بکند مطلع است و اگر اجازه مي "کامال

او را . ديدم جواني نيک و از مليون است. گفتم بيايد و آمد. کند ت و تدريس مياس
شما چه کمکي : گفت. ها اذيت کرده و از آبادان به اهواز تبعيد کرده بودند انگليس

خواهيد؟ گفتم يکي اين است که شما به من اطالع بدهيد ببينم مرکز کارگري  مي
انيد کمک کنيد من بي سروصدا وارد تو گفتم مي. جا کجاست؟ گفت آبادان اين
خواهم که بيايد و در آبادان برايتان اتاقي  گفت من يکي از رفقايم را مي. جا بشوم آن

کار را  همين. است ياو شما را با خودش خواهد برد و جاي ساده و راحت. اجاره کند
 که يک مثل اين. ش هژبري بود دعوت کرد و آمدا ش که اسما هم کرد و از رفيق

يک اتاق براي من اجاره کرد و به آبادان . دادند ه ميرکرد که خانه اجا جايي کار مي
  .حاال نوبت پيدا کردن کار بود. رفتم
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  در پااليشگاه کار پيدا کردم  گونه چه 
  

االيشگاه آبادان از باکو بسيار مجهزتر و بهتر بود و مانند باکو نفت به دريا پ      
خاص خود را  ي ها محله در آبادان انگليسي. کرد د نميايجا يريخت و ناراحت نمي

ها نيز با يک  حتا اگر يکي از انگليسي. دادند داشتند و هيچ کس را به آن راه نمي
  ها ي انگليسي اسم محله. کردند جا رد مي کرد، او را نيز از آن زن ايراني ازدواج مي

ها ساخته شده بود که همه  در وسط اين جزيره يک بهشتي براي آن "واقعا. بريم بود
. هاي عالي و مجهز داشتند و راحت بودند محل شنا، باشگاه و خانه. چيز داشت

اين . ديگري بود به اسم بوارده ي محله. جا را نداشت کسي هم حق ورود به آن
. بياورند عراب درها نظر داشتند آن را از چنگ ا محل عرب نشين بود، ولي انگليسي

جا را  ها بارها آن وريا ساخته شده بود و انگليسيبراب از حصير و هاي اع اکثر خانه
ديگري بود به اسم  ي محله. دادند آتش زدند و اجازه ساختمان و تعمير مجدد نمي

. جا بود که شهردار آن اين احمدآباد به نام يک احمد نامي بود گيالني. احمدآباد
. ها زير ماشين رفت يان اعتصاب کارگران توسط انگليساحمد مزبور در جر

ي بود که در عمرم ديده بودم و حتا توالت هم نداشت ي ترين محله احمدآباد کثيف
هايي  طور کثيف بود، ولي کانال اين "البته آبادان کال. نشستند لب آب مي   و مردم

ولي . رفت حفر کرده بودند که با جزر و مد اين مدفوع و کثافات به دريا مي
وضع . شد جا شروع مي ها از آن بيماري "اغالب. را هم نداشتاحمدآباد اين چيزها 
يک کارگر که سوابق خيلي زيادي داشت حداکثر حقوقي . کارگران بسيار بد بود

کارگرها . ش شش تومان يعني روزي دو ريال بودا ه تومان و حداقلگرفت نُ که مي
نخور را در  ها نفت کثيف و به درد انگليسي. کردند مي  گي زندهخيلي با عسرت 

آمدند و  جا مي ريختند و زنان کارگران براي تأمين سوخت منزل به آن ي ميي چاله
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. ريخت شان مي نفت به سر و کله. بردند کردند و مي شان را آورده و پر مي هاي پيت
ها  شان پوشش مناسبي نداشت و انگليسي شان پاره پاره بود و از اين رو عورت لباس

ها و بدبختي  اين قبيل حرکات انگليسي. داشتند د و عکس بر ميآمدن شان مي با زنان
خالصه زمينه را براي تشکيالت . کارگران ايراني يک تنفر عجيبي ايجاد کرده بود

اجي به تحريکات يها آماده کرده بودند ديگر احت و سازمان کارگري خود انگليسي
  .نبود
ايستي بروم ميان کارگران و ب چون مي. ولي مسئله استخدام من حل نشده بود      

 "ابايستي حتم مي. فهميدند مي "اشد کاري کرد و به عالوه فور خارج از کارگر نمي
آمدند و  استخدام اين بود که کارگران به محوطه ميي  هنحو. استخدام بشوم

شدند هر  کارگرهاي بيکار جمع مي. کردند رفتند و از باال نگاه مي ها مي انگليسي
کردند و مرا که  تر بود او را استخدام مي تر و سالم تر و تازه نفس تردن کلفگ يکي
دو ماهي . کردند تر بودم استخدام نمي ام کوچک بود و خودم هم ضعيف جثه

يک . شد وضعم هم داشت بسيار خراب مي. سرگران بودم، پولم هم تمام شده بود
کرديم يک  ازي ميدوزب استخدام نشسته بودم و با کارگرها ي هروز که جلوي ادار

يک دقتي . جا بود رئيس آن. بيرون آمد )اداره، دفتر(» آفيس«انگليسي بلند قد از 
در اداره محمود نامي . کرد و چيزي به فارسي گفت و رد شد و به اداره برگشت

ها  من فکر کردم اين. خواهد جا، آمد بيرون و گفت مستر شما را مي بود و منشي آن
وارد دفتر او . اين يک حدس زده "اگيرند حتم مي "اها فور گويند انگليسي که مي

گفتم واهللا من . مستر شناخته "اشدم و پرسيد که شما چکاره هستيد؟ گفتم حتم
خواهم برگردم  حاال مي. گويند کار نيست مي. جا فروش بودم حاال آمدم اين دست

اما يک  گفت سواد داري؟ گفتم سواد ندارم. سرگردان شدم. واليتم پول ندارم
کاري بلدي؟ گفتم پيش يک نفر سه  سوهان: گفت. کمي خواندن و نوشتن بلدم
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سازي  ترامواي ي هکاري بلد بودم، چون در کارخان سوهان.(ام چهار ماهي کار کرده
فرستم برو کار  شما را يک جايي مي: گفت.) کردم در مسکو سالي دو ماه کار مي

کنم و  موافقت مي نويس و بياور، منبرو يک عريضه ب: گفت. متشکرم: گفتم. کن
  .نويسم شرح مي

ها  به يکي از آن. نوشتند ي نشسته بودند با ماشين هم ميي آمدم به شهر، يک عده      
ي نوشت که من زن و بچه دارم، بيکارم و به ي عريضه. ي بنويسي گفتم يک عريضه

ها  ه به انگليسيزن و بچه ندارم ک. ولي لحن عريضه به من برخورد. من کار بدهيد
گفت اين فرمي هست که . خواهم گفتم نه اين را نمي. تملق بگويم و صدقه بخواهم

به . پليسي  هعريضه را برداشتم آوردم ادار. اند خيلي مظلومانه بنويس به ما سپرده
ي پليس خود  اداره. در انگشت نگاري يک ارمني نشسته بود. انگشت نگاري رفتم

برو براي من آب خوردن : سوال و جواب کرد و گفتمقداري . شرکت نفت بود
استکان از دستم . در آن موقع مغرور بودم و با ناراحتي رفتم که آب بياورم. بياور

خواستم بلند بشوم و . ها فحش دادن افتاد و شکست و شروع کرد به تمام ايراني
. داختمهرچي گفت سرم را پايين ان. شود ها باطل مي اين  ي بزنم، ديدم نه همه

جا نيز  در آن. ها برو بعد گفتند به بهداري انگليسي. نگاري تمام شد باالخره انگشت
) workshop(»شاپ ورک«کارم تمام شد و ما را فرستادند يک جايي که 

ها کار ياد  گاهي بود که در آن به بچه جا به ظاهر آموزش اين. گفتند مي) کارگاه(
جا  خواستند از اين که هر کجا کارگر ميدادند ولي در واقع يک مرکزي بود  مي

کاري و  سوهان. جا گشتند به همان شد بر مي کار تمام مي. فرستادند يک عده را مي
فرستادند و  گاهي مرا اين طرف و آن طرف مي. دادند اين قبيل چيزها هم ياد مي

از  به تدريج تحقيق کردم و با آن دسته. توانستم در پااليشگاه بگردم مي. خوب بود
   .ي کار را فراهم کردم کارگران که با خزعل مبارزه کرده بودند هم آشنا شدم و مقدمه
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  ي کارگري در ميان کارگران صنعت نفت تشکيل اتحاديه
  

يکي از . ها موافق آن نبودند انگليسي قبل از ورود من به آبادان جرياناتي بود که       
شوند و  زبان از هندوستان بلند مي سيهاي فار اين است که گروهي از پارسي  ها آن

شوند و چون  به کشت و زرع مشغول مي  ها آن. آيند براي کشاورزي به آبادان مي
هم وارد بوده و آب هم به قدر کافي هست، محصول عجيبي   ها زمين بکر و آن

بينند اگر اين کار رونق بگيرد از لحاظ مزد کارگر رقيب  ها که مي انگليسي. دهد مي
  ها رسد، يک شب کل محصول و اموال آن شان مي شود موقعي که محصول مي پيدا

کنند  شان را جمع مي هاي هندوستان متوجه شده و دستگاه پارسي. زنند را آتش مي
که کارگري باشد و  روند، ولي جنبش کارگري نبوده، هيچ صحبتي از اين و مي

يي براي  ها اتحاديه گويا هندي .ها در بين نبود متحد باشد و با هم مبارزه بکنند اين
ها يک مقدار تنفر  ها از هندي ايراني. ها نداشتند اند ولي ايراني خودشان داشته

  .کردند ها آقايي مي تر به آن ها بيش داشتند، چون هندي
رفقا را اول از ميان کساني پيدا کرديم که . کردم حاال بايد رفيقي پيدا مي      

اولين کسي که پيدا . شيخ خزعل مبارزه کرده بودند احساسات ملي داشتند و با
شعبان کاوه يکي از متخصصيني بود که بار سنگين را با . بود شعبان کاوهکردم، 
شعبان ). rigدستگاه و ابزار(کرد، دستگاهي بود به نام ريگ  اش بلند مي دستگاه

ين عالوه بر ا. سواد بود هم عاقل بود و هم با تجربه که بي با اين. کاوه آدم پاکي بود
يک پسري . (اش راه پيدا کردم کم به خانه کم. شناخت ها را هم خوب مي آبادني

.) خودش هم فوت کرده است. سرهنگ شد و حاال در ايران نيست" داشت که بعدا
پس از مدتي برايش فاش کردم کي هستم و نظرم . به تدريج خيلي صميمي شديم

دومين کسي که کاوه . بيا پيش ما" گفت که حتما. العاده خوشحال شد فوق. چيست
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سومين شخصي . بود حسنعلي ثابتيش رفتم و پيدا کردم ا معرفي کرد و من دنبال
من به مسکو فرستادم تا " وفايي را بعدا. بود وفاييکه پيدا کردم نجاري به اسم 

او فوت . جا آوردند يک روز در زندان بودم که او را هم به آن.(جا درس بخواند آن
  .)کرده است

العاده گسترش  فوق به تدريج در ميان کارگران نفوذ کرديم و تشکيالت را       
در خوزستان   گونه حاال مشکل اين بود که چه. رفت کار به سرعت پيش مي. داديم

کشي کرده بودند و کسي حق  جا سيم ها همه که انگليسي براي اين. مسافرتي کنم
روي و براي چي  که کجا مي پرسيدند مي. خانه هم نبود مهمان. ورود نداشت

کني؟ بنابراين رفتن به شهرها مشکل  يي و با کي کار داري و کجا منزل مي آمده
قصد داشتم به آغاجاري . رفقا وسايل را فراهم کردند. من هم ترک زبان بودم. بود

کجا هم  از هيچ. کشي شده و دم درش مامور ايستاده بود بروم، آغاجاري سيم
با رفقا . جا بروم خواستم به آن مي. ش هم کوه بودا اطراف شد وارد شد، نمي

تر  ها بيش ها به هندي گفتند اين. طور وارد بشوم مشورت کردم که چه کنم و چه
گيريم  ما چهارتا کفش از او مي. ها کفاشي دارند جا هندي اطمينان دارند تا ما و اين

شان را  البته رفقاي. وارد شوبرم  که کفش مي اش بده و به عنوان اين تو ببر به طرف
  .ها بنشينيم و صحبت بکنيم نيز معرفي کردند که با اين

بعد ديدم يک هندي خيلي پير . آمدم دم در آغاجاري گفتم با کي کار دارم      
. ها را برداشت آمد و خيلي هم مهربان بود آمد و بغل گرفت و بوسيد و چمدان

. اش اشت و يکي من برداشتم، آمديم خانهيکي خودش برد. دارم گفتم نه من بر مي
روم اين روي  ماندن کار ما شده، هرکجا مي  حاال محبت اين پيرمرد موجب عقب

باالخره گفتم من با شما که . آيد محبتي که جاها را به من نشان بدهد با من مي
ها  خواهم اين کوه جا هستم مي من اين چند روزي که اين. کشم روم خجالت مي مي
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توانم بگردم، چون من  اگر شما با من نياييد من بهتر مي. جا را ببينم و بگردم هو هم
ي  بعد به وسيله. رفقا را پيدا کردم و تشکيالتي به راه انداختيم. قبول کرد. جوانم

تشکيالت ما وسعت پيدا کرده بود . جا تشکيالت بدهيم خود کارگرها توانستيم همه
  بايست اداره شود و عيب کار اين بود که همه يکارها م. و محتاج به کادر بوديم

ها حق نداشتند باشگاه، شرکت تعاوني و هر  ايراني. چيز در خوزستان قدغن بود
  .ي اجتماعي دارد، داشته باشند چيزي که جنبه

خواهيم باشگاه ورزشي  من به ديدن رئيس فرهنگ آبادان رفتم و گفتم که مي      
جوان خيلي خوبي بود و اجازه داد، آمديم اولين . هستيمداشته باشيم، ما هم ايراني 

اما مردم، زن و مرد و . ها غوغا کردند انگليسي. باشگاه ايراني را برپا کرديم
کوچک و بزرگ آمدند براي تماشا و خوشحال بودند که ايراني هم باشگاه دارد، 

. ش داشتيمدو ماه کشمک. اش را گرفتند و تحت نظر بود اطراف" ها فورا انگليسي
هاي ورزشي داشت ولي براي جلب مردم بسيار خوب بود و  باشگاه فقط فعاليت
بعد از دو ماه باشگاه را از طرف استانداري بستند و . جا آمده بود تمام شهر رو به آن

يي شبانه و محرمانه  براي تشکيالت به کادر احتياج بود و لهذا مدرسه .ديگر باز نشد
فرادي که مورد اطمينان بودند مطالبي راجع به سنديکاها تشکيل داديم و من به ا

شخصي را به من معرفي کرده بودند که اهل آستارا بود و . کردم تدريس مي
وري  کاري با پيشه که بعدها در اروميه به اتهام هم مثل اين. ميرايوب شکيبا نام داشت

د، چون متوجه کاري بکني توانيد هيچ جا نمي به او گفتم که شما اين. کشته شد
به شکيبا گفتم که شما . کرد جا تدريس مي از فرهنگ آمده بود و آن. شوند مي

کادر مختصري تشکيل داده بوديم ولي . محرمانه فقط بياييد فارسي درس به دهيد
در اين بين رحيم همداد که از محصلين کوتو و از مسکو با من آشنا . کافي نبود

ارتباط با . ف سنديکاي جهاني به کمک من آمدبود، يک سال بعد از ورودم از طر
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مان را به علي آويني  ما مکاتبات. سنديکاي جهاني از چند جهت برقرار بود
به اين . کردند هم رد مي  ها داد، آن او هم در تهران تحويل سنديکا مي. داديم مي

ش يي از رفقاي ما مانند حسين شرقي و آرش و برادر عده. طريق ما ارتباط داشتيم
که کمونيست و عضو کميته مرکزي بود  رضاقلي با آن. رضاقلي در تهران بودند

ي کارگري سر  تر امور کارگري بود با اتحاديه کارش بيش. ولي سنديکاليست بود
  .و کار داشت

در خوزستان تشکيالت ما بسيار کامل شده بود طوري بود وقتي رحيم همداد       
. ولي از لحاظ مادي خيلي در مضيقه بوديم. ردمآمد من يک روزه او را استخدام ک

ماهي هشت . من با ماهي هشت تومان حقوق استخدام شدم که بعد ده تومان شد
البته من سپرده بودم پول را او . هيجده تومان" گرفت، جمعا تومان هم رحيم مي

. ي دربست گرفته بوديم، به چهارتومان يک خانه. خرج کند، چون بلد نبودم
يادم . کرديم مي  گي با چهارده تومان ما دو نفر بايد زنده. چهارده تومان ماند مي

يي  اما هفته. توانستيم خورديم، چون نمي هست که حتا يک روز هم بيرون غذا نمي
. خانه داشت يک کرمانشاهي بود که قهوه. رفتيم يک روز جمعه به نخلستان مي

. يک روز زودتر از رحيم رسيدم .آدم با محبتي بود. پخت خوبي دارد گفتند دم مي
وقتي رحيم آمد گفتم من يک چايي اضافه خوردم، . گفتم يک چايي برايم بياوريد

. کنم جويي مي گفتم تو بده من در چيز ديگر صرفه. دهم گفت ما نداريم من نمي
چون . قدر ما از نظر مالي در مضيقه بوديم و همين هم سبب موفقيت ما شد اين
تواند  طوري است ديگر سياسي نمي اش اين  گي ي که وضع زندهديدند يک آدم مي

ها توجهي نداشتند، تشکيالت  از اول تا آن روزي که گرفتار شديم انگليسي. باشد
  .يي انجام دهيم توانستيم کارهاي برجسته العاده وسعت پيدا کرده بود و ما مي فوق

  

  اعتصاب
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بايست بعد  ها مي انگليسي. شده بود ي نفت شروع در آن موقع مذاکراتي درباره      
دادند و مرخص بشوند و ديگر ادعايي  از سي سال تاسيسات را تحويل ايران مي

شان  هاي يکي از نقشه. خواستند آن را تمديد بکنند ها مي ولي انگليسي. نداشته باشند
از برقراري حکومت رضاشاه اين بود که اين قرارداد تمديد بشود و مدت سي سال 

حتا ميان افراد ملي هم نفوذي . ما در اين موقع نفوذ داشتيم. اش بکنند شصت سالرا 
رود  قرار بود روزي که اين قرار داد به مجلس مي. آمد شان مي داشتيم و از ما خوش

تا . کم آماده بشوند بنابراين دستور داديم کم. به کارگران بگوييم که اعتصاب بکنند
رود  مي  ها يکي از آن. شود ر ديگر دعوايش ميکه يک روز کارگري با کارگ اين

منشي  . کرد گويد که آن يکي مرا به عضويت در اتحاديه دعوت مي به منشي مي
يي که البته دستي  گردند و يک مرامنامه ي او را مي روند خانه دهد و مي خبر مي

اسيس کنند که در ت ها هم به افرادي حمله مي انگليسي. آورند نوشته بود بيرون مي
اما قبل . گيرند و ما را هم گرفتند ها را مي آيند باشگاهي مي. باشگاه شرکت داشتند

يي از  از آن جمله عده. هايي کرده بوديم بيني که ما را بگيرند ما پيش از اين
ها براي دائم اخراج کرده بودند ما وارد شهرباني کرده  کارگران را که انگليسي

آبادان و اهواز و جاهاي ديگر از رفقاي خودمان  ها در يک عده از پليس. بوديم
در عين حال که آژان و پليس بود در . کردند ها در جلسات ما شرکت مي اين. بودند

الدين مختاري رئيس کل  رکن. ها را گرفتند باشگاهي. کردند جلسات ما شرکت مي
که ما را  نقبل از اي .جا آمد براي تحقيقات از اهواز به آن. شهرباني خوزستان بود

اند به  وقتي که من شنيدم رفقا را گرفته. بگيرند يک گرفتاري عجيبي پيش آمد
جا سري بزند و اگر  آن  :ي ما با تهران بود گفتم ي مکاتبه يکي از کسبه که واسطه

آمدم پيش او . يي آمد پاره بکند يي آمده پاره بکنند و به او بسپرند اگر نامه  نامه
اش  باالي مغازه. جکاوي مرا واداشت که نامه را بخوانميي آمده بود کن نامه
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ديدم حسين شرقي که از محصلين دوره اول . رفتم باال و خواندم. خانه بود قهوه
خواهم با هم  ام و بعد از اين مي يي نوشته که آمده کوتو بود به تهران آمده و نامه

افتاد،  شان مي دستاگر اين نامه به . مکاتبه داشته باشيم و آدرسم هم اين است
را خوانده و تمام کرده بودم   من نامه. گرفتند را مي  شد و همه گير مي تهران غافل

  آهسته نامه. آيد شناختند باال مي او را مي  که ديدم مفتشي به نام رضا مفتش که همه
  فکر کردم پايين که رفتم نامه. خواهند گفت شما را پايين مي. را در جيبم گذاشتم

پرسم چه  بعد به شهرباني رفته و مي. کنم کنم توي جوب و فرار مي رت ميرا پ
  اند و اين نامه جا ايستاده گويند؟ ولي آمدم ديدم رئيس تامينات با دوتا پاسبان آن مي

آمديم شهرباني، رئيس شهرباني يک آدم مغروري به نام . هم توي جيب من است
و تا پاسبان و يک مفتش و يکي هم ما به همراه د. گفت ببريد. خان بود سليمان

ي ما را  تان کجاست؟ گفتم خانه وسط راه پرسيد خانه. افتاديم هرئيس تامينات را
ي ما در اطراف آن باشگاهي است که ما  ها خيال کردند خانه کار داري؟ اين چه

را در جيبم پاره کنم اما بيرون   در اين موقع فرصتي بود نامه. گرفته بوديم
گفتم اين را اول . تان يک چايي بخوريم خواهيم منزل گفت مي. تم بريزمتوانس نمي

رئيس تامينات يک مقدار . جا مغرب است گفتيد اون مشرق است ولي اين به من مي
ها تا حال کجا هستند و کجا نيستند؟ آمديم  به رضا مفتش توپيد که تو نفهميدي اين

  .ديمگفت در نزن قفل را باز کردم و وارد ش. به منزل
ديدم شعبان کاوه با . دستور داده بودم که اوراق و هرچه هست بسوزانند" قبال      

ها  گفت اين. ريزند کنند، آب مي حاال خمير مي. اند ها را سوزانده اين  ي رحيم همه
شد و ما  پيچند زياد مي کنند گفتم هيچي اوراقي که جنس توي آن مي کار مي چه
سوزانيم، فقط يکي از ادوات  يم اين است که ميجا صندوق شهرداري ندار اين

هايي تکثير کرده بوديم که در  بيانيه" چاپ مانده بود که آب نشده بود چون ما قبال
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در . اندازيم رود ما اعتصاب به راه بي موقعي که قرارداد سرجان کدمن به مجلس مي
شديم . د شدندگوها در جريان بود دو تا از کارگرها هم وار اين موقع که اين گفت

بعد منزل را . ها را جمع کنيد و ببريد رئيس تامينات گفت که تمام سوخته. پنج نفر
ي ما هم بوريا و حصير  خانه. تفتيش کرد و يک مقدار عکس که داشتم برداشت
ها  ببين ما هيچي برنداشتيم، اين: بود و روي زمين هم هيچي غير خاک نبود و گفت

هاي  من رفتم يک مقدار از تکه پاره. کن و در را ببندرا برداشتيم خودت هم نگاه 
بعد آمديم . اش هنوز در جيبم بود ها، اما باقي نامه را از جيبم انداختم روي خاک

رئيس . روم طوري نمي من اين  :گفتم. ديدم رئيس شهرباني با ماشين رسيد. بيرون
گري  نشستم و از ناشي. روند با پليس مي  ها شهرباني گفت نه توي ماشين بنشين و آن

ماشين که تند . نشاندند، کنار نشاندند ها مرا وسط نه اين. پليس خوب استفاده کردم
تا . ديدم ديگر نمانده است. هاي نامه را پرت کردم رفت، يواش يواش باقي تکه مي

ها  ها متلک گفتن که انگليسي بعد شروع کردم به اين. آن وقت خودم را باخته بودم
اين اوراق سوخته را انگليس . خجالت نکشيديد. ور دادند ما را بگيريدبه شما دست

شما خجالت نکشيديد . بايد بگويد چي هست، اوراق سوخته بايد عليه انگليس باشد
از . گيريد که عليه انگليس هستند باشگاه را بستيد حاال آمديد افراد باشگاه را مي

  .لحاظ نامه خيالم راحت شده بود
زندان سه تا اتاق داشت دو تا اتاق عمومي بود و گويا يک . اني رسيديمبه شهرب      

ي تميزي  تختي داشت، مالفه. اتاق هم براي اشخاص محترم نگاه داشته بودند
بود، داشتم خفه ] ۱۳۰۸[بهشت  هوا خيلي گرم بود، سيزده اردي. داشت در را بستم

ها  اين. خواهند ا را مينصف شب ديدم پاسبان آمد که آقا بفرماييد شم. شديم مي
از . کردند که مرعوب بشود و بترسد و اقرار کند نصف شب زنداني را صدا مي

يي از رفقاي ما را  آمدم در حياط شهرباني ديدم يک عده زندان که بيرون مي
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بعد مرا بردند پيش . کنند اند با هم صحبت مي اند و روي زمين نشسته آورده
معلوم شد اماليش . نوشت و رئيس تامينات مي کرد مختاري، مختاري تحقيق مي

يک افسري آمد و بازجويي ادامه . مختاري گفت او را عوض کنيد. خوب نيست
ام و  گفته بودم که از قم آمده" ها را که قبال يي و همين پرسيد از کجا آمده. يافت

  .ها را گفتم اين حرف
ه چه هست؟ گفتم اوراق ي شما بيرون آمد بعد گفت اين اوراقي که از خانه      

ي چاپ را نشان داد گفت  وسيله. سوزانديم ما اين اوراق را هميشه مي. باطله است
خان  نايب حسن  اش اسم  ها يکي از آن(رفت؟ گفتم چرا  اين توي جيب کسي مي

گفت نايب . خان چرا جيب نايب حسن: گفتم) بود و جيب بزرگي هم داشت
. اش بود ي جيب درست اندازه" کردند اتفاقا ها صدا آن. خان را صدا کنيد حسن

" گفتم واهللا اين را معموال. ي شما بيرون آمده اين چي است گفت که اين از خانه
من دزد نيستم . ي من بيرون نيامده است برند و از خانه در کارخانه نجارها به کار مي

مال . نيامده استي من بيرون  اين از خانه. که مال شرکت را به دزدم و به خانه ببرم
. از اين مسائل زياد پرسيد و مرا برگرداندند. اند جا برداشته از آن" حتما. نجارها است

چون اتاق بازجويي بادبزن . خواستم که بازجويي طول بکشد اما من از خدا مي
يک . برگشتم و خوابيدم. شدم داشت و خنک بود، اتاق من گرم بود و خفه مي

گفت من با رفقايم . ديدم از رفقاي خودمان است. ارد شدپاسبان در را باز کرد و
پرسيدم به سرعت . خواهند که دستور اعتصاب بدهم اجازه مي  ها آن. مربوطم

فکر کردم که اگر صداي ما . رسيم برسي؟ گفت وسيله داريم، مي  ها تواني به آن مي
گفتم . بازيم ميشود و ما  شود، قرارداد دارسي تمديد مي در نيايد قرارداد بسته مي

  .دستور بدهيد اعتصاب بکنند
الدين مختاري ادامه پيدا  در اين بين تحقيقات رکن. دستور اعتصاب صادر شد      
 تان چي هست؟ کجا بوديد؟ کساني پرسيدند که چند سال داري؟ نام فاميل مي. کرد
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ي  نهشان بود يا نبود؟ رحيم و کاوه در خا آمدند آيا چيزي دست که منزل شما مي
کردند چه بوده و اين اوراق  ها آب مي کردند و اين اوراقي که اين کار مي شما چه

البته . ها چاپي که به دست آمده چيست؟ و از کجا آوردي و از اين حرف
جا هم با من  ي من است و همين اش معلوم بود گفتم رحيم همداد پسر خاله جواب
اوراق باطله و مال بقال و کسبه اوراق هم . کند، منزل خودش هست مي  گي زنده

. سوزانيم ها را مي جا صندوق شهرداري نيست و ما اين اين. دهند است که به ما مي
هاي ما را هم کارگرهاي  صحبت. در مراحل اول صحبت در اين حول و حوش بود

ها را باز گذاشته بودند و مطلع  شنيدند چون هوا گرم بود و پنجره داخل حياط مي
  .جريان چيست شدند که مي

ام  جا پا گذاشته مامورين شهرباني تمام مراکز فساد را گشتند که ببينند من آن      
گرفتم پولي  تمام شهر و کارگران را گشتند تا ببينند من غير از آن ده تومان که مي

دور   ها که از چشم آن هم نبود، نه اين" ام يا نه؟ ولي چيزي نبود، واقعا خرج کرده
ها که از  منتها اين. اند ابراين مطمئن شدند که کارگرها خودشان عمل کردهبن. بماند

يک احساساتي هم دارند ولي در بازجويي " اند، حتما شمال و آذربايجان آمده
اش  خواب. بند کردند چيزي نبود که زياد فشار بياورند فقط رحيم همداد را خواب

  ها ن هم شروع به مسخره کردن آنبند قپاني بزنند م مرا هم آمدند دست. را گرفتند
ي اردبيل زنداني  اش اين بود که من قبل از اين زندان هم در نارين قلعه کردم و دليل

کار خوفناک و  طوري که براي يک آدم تازه شده بودم و اين زندان براي من آن
ها ايستاده بودم حتا سخت گرفته بودم که چرا  در مقابل اين. ترسناک است نبود

ي ما اين  وظيفه. پرستيم ما مثل شما وطن: گفتند ها هستيد؟ مي دست انگليسيآلت 
خواهند  بعد خبر آوردند که فردا مي. ها است که نظم را برقرار کنيم و از اين حرف

در زندان آبادن بوديم و دستور اعتصاب را هم داده بوديم و . ما را به اهواز ببرند
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شد  که اگر در اعتصاب تاخير مي براي اين. دآم بايد به عمل مي" اعتصاب هم حتما
خواستيم که  ما مي. گشت کرد و دست پر بر مي قرارداد را سرجان کدمن منعقد مي

که اين ديکتاتوري  براي اين. غير از ما هم کسي نبود. اين قرارداد را به هم بزنيم
ال در بسياري از رج. خواهان را به جاي خودشان نشانده بود رضاشاه تمام آزادي

باز هم وکالت و وزارت و . صدد اين بودند که به دستگاه شاهنشاهي ملحق بشوند
کردند که در هيچ نقطه از ايران صدايي  بنابراين فکر نمي. اين چيزها برقرار باشد

  .طور هم شد بلند شود و همين
العاده ضعيف بود و  در مرکز هم سنديکا و اتحاديه داشتيم ولي اتحاديه فوق      

فساد عبارت از اين بود که به سنديکاي . الوه بر ضعف، فساد هم آن را گرفته بودع
به سنديکاي جهاني گزارش داده بودند که . جهاني گزارشي نادرست داده بودند

يک عده کفاش داشتند . طور نبود هفتاد هزار نفر عضو دارند در صورتي که اين
بنابراين نه از  . هاي انزلي ز حمالو حدود صد نفري ا) که کارگر صنعتي هم نبودند(

يک مقدار سر و " عشاير بعدا. توانست اقدامي بکند و نه ديگران رفقاي ما کسي مي
صدا در آوردند، عشاير قشقايي و آن هم بعد از اعتصاب بود و بنابراين الزم بود 

دستور اعتصاب داده شده بود و البته . اين اعتصاب به هر قيمتي است انجام بگيرد
ي ي ايم و به من خبر آوردند که صبح عدهدانستند که دستور اعتصاب دادهها نميآن

گفتند بياييد . من غزود هوا روشن نشده بود آمدند سراصبح . برند را به اهواز مي
لباس . رويم گفتند منزل خودت مي. ديديم ماشين حاضر است. بيرون و رفتيم بيرون

نامه هم خبري   هاي آن ديدم که از تکه پارهدر ضمن . و هرچه الزم داشتي بردار
وقتي از منزل به شهرباني رسيديم . از اين لحاظ هم فکرم راحت شده بود. نيست

ما نزديک . اندفهميدم که کارگران اعتصاب کرده. آيدديدم صداي زيادي مي
ما . شدند که شهرباني را محاصره بکنندها هم نزديک ميشديم به شهرباني آن مي
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مدتي طول نکشيد که . کارگران هم رسيدند و شهرباني را محاصره کردند. يمآمد
چنين هر چه  هر چه قواي نظامي در خوزستان، و هم. کشتي جنگي انگليسي آمد

اول آبان را محاصره و بعد به کارگران . پليس مسلح بود به آبادان آورده بودند
ه رفقاي ما را آزاد کرده و در آن مرحله تقاضاي کارگران اين بود ک. حمله کردند

داد که شما، به شرف ها قول مختاري آمد و به اين. هاي ما گوش کنيدبه حرف
اند ها گناه نکردهاين. کنيمها را مرخص ميتان برگرديد و فردا ما اين هاي خانه
 .کنيم، مقصر که نيستند گويند ديگر کار نميها اعتصاب کرده و مي اين

شان بيرون  هايها از خانهصبح نگذاشتند آن. شان هايتند خانهکارگران برگش      
از بيرون . در حدود سيصد نفر زن و مرد را گرفتند. ها شروع شد يدستگير. بيايند

گي در اعتصاب  ههاي کارگر نيز همزن. ن به اعتصابيون ملحق شدنداهم ديگر
ه آبادان و در آمدند ب چنين اهالي خرمشهر، مليون خرمشهر هم. شرکت کردند

اعتصاب در واقع فقط مال کارگرها نشد و عموميت پيدا . اعتصاب شرکت کردند
  ها آن. البته از طرف کارگر شروع شد و ديگران هم به کارگران ملحق شدند. کرد

را گرفتند در حدود سيصد نفر با ما بودند، در اهواز نيز يک عده را زنداني کردند، 
ما را به عمارتي   ي همه. زنداني در کار نبود. بودندها هم آزاد  يک عده از زن

من و رحيم را . کردند جا تحقيقات مي آورده بودند که مال شهرداري بود و در آن
شدند  در آبادان مرتب کساني را که مظنون مي. از کارگران جدا نگه داشته بودند 

کرده و  حکومت نظامي اعالم. ترسيدند حرکت بود و از حرکت مي. گرفتند مي
" ولي سرجان کدمن فورا. شروع شود" ترسيدند که مجددا مي. کردند احتياط مي

 منظور. حرکت کرد و رفت و قرارداد را نتوانستند به بندند و مدت نفت تمديد نشد
يکي از مقاصد اعتصاب ما اين بود که اين . تمديد نفت بود که موفق نشدند  ها آن

اين اولين بار بود که در ايران عصر پهلوي با . يمقرارداد را به هم بريزيم و نگذار
  .زدند جنبش ملي، قراردادي را به هم مي
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ما وقتي که شروع به . جا دارد از نقش زنان هم در اين مبارزات صحبت شود      
دهي کرديم، هر فردي از کارگران را که جمع کرديم به مرور به  سازمان
آمد با  حادي که از طريق اين فرد به وجود مياش هم نفوذ کرديم و اولين ات خانواده

ش هم  ا م، عائلهيکه ما عضو داشت يي ک خانوادهيدر بنابراين   .همسر يا دختر او بود
 يداشتند ول يمرتب يها منتها مردان حوزه. شدند يه محسوب ميعضو اتحاد" بايتقر

 يها ن حوزهيه همب. فتندا ير بيها گ م آنيديترس يم. نداشتند يمرتب يها  زنان حوزه
که  يوقت .ميت بدهيه زنان مامورشد ب يکه الزم م مگر اين. شد ياکتفا م يگ خانواده

کرد  ينداشت مرا صدا م يکار يها که مختار شب يبودم بعض يزندان يدر شهربان
کنم که  يتعجب نم ۱۲ک شب گفت آقاي اردبيليي. کرد يو با من صحبت م

 يدا نکرده آمده آبادان با ماهيپ ينگان کاربلند شده و لنگان ل اردبيلي يوسف
د يطور توانست ران که هنوز حجاب است شما چهيدر ا يکند، ول يهشت تومان کار م

ان يم يطور کنم که تو چه يب من تعجيمن از ا. دياوريوجود ب الت را بهين تشکيا
  ست و از کجا آمده؟ين کيو نگفتند نامحرم است، نگفتند ا يي ها رفته آن
ها  ان آنيمنتها در م. ميکرد يدا ميکارگر نفوذ پ ي لهان کارگران و عائيما در م      

خودشان حسن . داشتند "ن کار را اصاليا ي ار بودند و جنبهيار هشيها بس يبعض
ن ين است که در ايشان در او همسر دند که منافع شوهريد يم. کردند ياستقبال م

که  زهراها  از آن يکي. شدند يجلب م. اشده بين اتحاديه باشد و خواهان اياتحاد
 زهرا يست وليدرست نظرم ن. ا مصدق نام بودياگر اشتباه نکنم همسر صادق 

. بود يزن مبارز "لرستان و واقعا يبود از اهال يک زنيشود  يهرگز فراموشم نم

                                                 
 افتخاريدانست که نام فاميل من  خري که از زندان بيرون آمدم کسي نميچون تا اين اوا – ۱۲

را که از انزلي گرفته  افتخاريشناسنامه به نام . در آبادان شناسنامه به نام اردبيلي گرفتم. است
 .ام نشوند بودم سوزاندم که به دست نيفتد و مزاحم خانواده
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کرد چون  يم يسرکش يگ هخانواد يها حوزه يعنيها،  ها و حوزه به خانواده زهرا
ها  گرفت و به آن يش را از ما ما م، دستوراتيها نداشت از زن يي جداگانه ي حوزه

م که يداشت ياسيس ي  ک کالس محرمانهيطور که گفتم  همان "ضمنا. داد يم
م و من خودم يداد يدرس م يکم داشتند فارس يسواد فارس يجا اگر کسان همان

را به  يي ک عدهين يبنابرا. دادم يها م به آن ييکايو سند ياسيک اطالعات سي
 .بود زهران کادرها ياز ا يکيو . ميسانده بودر يمه کادريسطح کادر و ن

 يکه جلو ين کسيمبارز لرستان بود و موقع اعتصاب هم اول يها از زن زهرا      
. کارگران نطق کرد و گفت دستور اعتصاب صادر شده، او بود يشرکت نفت برا

زه که زن مبار يموثر واقع شد آن بود در صورتاد هم يکه گفته بود و ز يزيا چيگو
و به اهواز آوردند،  وقتي که ما را اسير کردند. تواند مبارزه نکند يکند، مرد نم يم

آمد و رفت پيش مختاري و گفت من  زهرا. البته زنداني نبود. هم آمد زهرا
. ي توست؟ گفت برادر من است چه کاره يوسفگفت . را ببينم يوسفخواهم  مي
شدي؟  خواهر او يطور هترک است تو چ نمختاري گفت تو لري و اوالدين  کنر

خودم  بايد" حتما من .هستيم که با هم خواهر و برادريم ها گفت ما از آن لرها و ترک
چنان حکم کرد  .گفت بروکنار زهرا. پليس هم وسط ما ايستاد. آمد. ببينم را يوسف

گفت از خارج . کنم ا برادرم صحبت ميگفت من ب. که پاسبان اطاعت کرد و دور شد
وشيم فر طال داريم مي هنوزگفتم ما . خواستند پولي به ما برسانند من قبول نکردم

گرفتم من بسيار خوشحال شدم و . دهيم تا رفقاي ما در زندان مصرف کنند مي
مهم اين است که آدم از کسي چيزي ، گفتم خوب کاري کردي. ش را بوسيدما دست

مانيم و نياز و  گرسنه مي .پول از خودمان داشته باشيم .يون کس نشودنگيرد و مد
ي يک از لحاظ عقيده و از لحاظ اخالق به تمام معن زهرااين  بنابر. احتياجي هم نداريم

ها  منتها عيب کار در اين است که در ايران اغلب زن. شد قهرمان ناميد زني بود که مي
 .نندک سواد و کم سوادند و تحصيل نمي بي
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المتين چاپ کلکته خوب از  ي حبل بعدها شنيديم که پس از اعتصاب روزنامه      
دفاع کردند   ها جرايد مصر خوب از آن. کارگران دفاع کرد و حمله کرد به دولت

ها و از کارگران ايراني  و حتا نوشتند که ما بايد مبارزه ضد استعماري را از ايراني
ي سنديکاي  رفقاي ما رفته بود به مسکو و در کنگره شنيدم که يکي از. ياد بگيريم

گان کارگران انگليس که شما چرا در  جهاني هم خوب حمله کردند به نماينده
موقعي که کشتي جنگي دولت انگليس به کارگران ايران حمله کرده بودند از 

يک . خوشي بود همين براي ما دل. ها انتقاد و از کارگران دفاع نکرديد انگليسي
البته اين . ۱۳گفته بود» رفيق محبوسم«شعري هم الهوتي در دفاع از ما به نام 

کند و خوب است، خبر جرايد هم  ها تاثير مي ي زنداني دفاعيات در روحيه
  .رسيد مي

هاي کارگران هم مطرح  خالصه بعد که ما را آوردند به اهواز ديگر خواسته      
ها بايد از ايران بروند  تمديد نشود و انگليسيقرارداد : هاي ما زياد بود خواسته. شد

اند و ظالم بايد از ايران  برند ظالم که ثروت ما را مي عالوه بر اين. کنند چون ظلم مي
                                                 

  : در تاشکند سروده شده است ۱۹۲۹منظور قطعه شعر ذيل است که در اکتبر  – ۱۳
  ي صنف فعله چون شير است که در مبارزه/بند و زنجير است  گي چه ننگ و عار کسي را زنده

  گير است به کنج مبحس شه، دوستم زمين                   /از آن زمان که شنيدم به جرم رنجبري
  »هاي زنجير است نقل مجلسشان دانهکه                            /نشيني زندانيان برم حسرت به شب«

  جواب ظلم فقط آبديده شمشير است                     /ي ايران که ترک شکوه کند بگو به توده
  براي صنف ستمکش يگانه تدبير است                       /به ضد جور و ستم، اتحاد و تشکيالت

  نجبر پي تحصيل آن ز جان سير استکه ر      /ببين چسان شکم خواجه، سير از آن ناني است
  ي ايران بزرگ تقصير است براي فعله                 /ستم نگر که از محصول خويش نان خوردن

  حکايتي است که بيرون از حد و تدبير است                  /اسارت زن و بيداد شاه و غفلت خلق
  .شده اما گمان مبر پير استسفيد مو                           /به جنگ ظلم جوان است روح الهوتي

 )۱۳۵۸:احمد بشيري:ديوان ابوالقاسم الهوتي( 
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اش اين بود که اخراج دائم  کوتاه مدت. اش بود ي سياسي بلندمدت اين جنبه. برود
که کسي را تا ابد ي سياه از بين برود، دليل ندارد  کارگران يا اصطالح پرونده

کردند که مصدوم  تر کساني را اخراج مي در اين جور موارد بيش. اخراج بکنند
ما تقاضا کرديم اخراج ابد . توانستند کار بکنند و بيمه هم نبودند شده و ديگر نمي

دستور . کردند ي کارگر از بين برود، کارگران را شکنجه مي شکنجه. موقوف بشود
کرد اخراج ابد  اين بدبخت اگر نمي. ات را به ديوار بزن دادند که برو کله مي
ها براي کارگران  اين. خوابيد کارگر مسکن نداشت و کنار شط مي. کردند مي

. شان باز بود عورت" غالبا. کشيدند گي مي شان گرسنه هاي زن. دادند مسکن نمي
ه خيلي حتا در تاجيکستان هم ک. وضعيت عجيبي بود من در جاي ديگر نديده بودم

دانم  نمي. آوري بود جاي وحشت. طور نبود جا هم اين در آن. مانده بود عقب
. ها مگر انسان نبودند آخر اين. کردند ها بين خودشان چه فکر مي انگليسي

خواستيم حقوق کارگر اضافه بشود و اتحاديه از طرف شرکت به رسميت  مي
ود، ظلم در حق ديگران يي بش قضاوتي بين طرفين بشود، مذاکره. شناخته بشود

  .نشود، از اين قبيل چيزها خواستيم
خان بهرامي مديرکل وزارت  عبداهللا. بعد از دو سه روز تحقيقات موقوف شد      

بهرامي خودش را به من معرفي کرد که من رئيس . دادگستري به اهواز آمد
سات حضرت هم احسا خواهم و اعلي شهرباني مرحوم خياباني بودم، خودم آزادي

حضرت  اند که بگويم اعلي مرا پيش شما فرستاده. عجيبي نسبت به آزادي دارد
بيايند و اين . خواهم سر و صدايي بلند نشود فرمايند اول سلطنت من است، مي مي

خواهند در تهران به او بدهيم و  يي مي جنبش را کنار بگذارند هر کاري، حرفه
شنهاد را قبول نکند تا ابد در زندان جا بر نگردد و اگر کسي اين پي ديگر به آن

موضوع، موضوع من . گفتم که نه. داني رود و حاال خودت مي پوسد و از بين مي مي
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اعتصاب . ايم بر عليه شاه قيام نکرده. نيست و ما عليه دولت هم هيچ اقدامي نکرديم
اش باشد يا  حضرت اول سلطنت کند، که اعلي ما راجع به شاه هيچ صحبتي نمي

شما . ها ما هستيم و انگليسي. مطرح نيست" ها اصال اين. خواه باشد آزادي" عاواق
اند  آمده. توانيد قضاوت بکنيد، قضاوت بفرماييد خودتان قاضي خوبي هستيد و مي

وقتي که . کنند خورند و خودمان را هم شکنجه و تحقير مي ثروت ما را مي
آوريد زنداني و شکنجه  شما ميکنيم  گوييم که آقا ما با اين مصيبت کار نمي مي
بعد رفتند . بند قپاني بزنند کنيد، خواب رحيم را گرفتند و مرا هم آوردند دست مي

اش  خود اذيت الدين مختاري گفت بي رکن. خندد گفتند که اين به شکنجه مي
بعد آمدند گفتند رئيس گفته . گويد کند و نمي اگر چيزي هم بداند لج مي. نکنيد

ميريد و يا بياييد  خان بهرامي گفت شما يا در زندان مي بکند، عبداهللا برود استراحت
خواهيد به شما بدهيم، برويد تهران و اين قبيل کارها را هم  شغل و کار هرچه مي

هاي  اين قضيه شرکت نفت بايد مطرح بشود و خواسته. گفتم نه. ديگر انجام ندهيد
اگر گفتيد من اهواز نمانم، " بعدا. اگر مشروع است عمل بکنند. ما را گوش بکنند

مانم، بگوييد ايران نمانيد از ايران هم  مانم، بگوييد خوزستان نمانيد نمي اهواز نمي
کند، ولي موضوع اين  براي من جا و مکان فرق نمي. کند هيچ فرقي نمي. روم مي

ست خان د عبداهللا. ها، بايد از سر ما رفع بشود است که کمپاني نفت و ظلم انگليسي
  .جا بودند خالي برگشت و رفت و دو ماه رفقاي ما آن

آباد نزد امير  حدود صد و پنجاه نفر از کارگران زنداني را به زندان خرم" بعدا     
را هم به زندان آبادان و رحيم همداد را هم به زندان   يي عده . احمدي فرستادند
گفتند که بايد اتاق  بعد از مدتي از طرف شهرباني آمدند و. خرمشهر فرستادند

گفتم برويد هرچه اثاثيه . خواهند را مي  ها اش آن خودتان را تخليه کنيد صاحبان
اش هم  اثاثيه دو رجل سياسي را به ده تومان فروختند، يعني قيمت. هست بفروشيد
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  توانستند ايراد ديگري بنابراين نمي. طوري بود ما اين  گي زنده. تر از اين نبود بيش
چه به عنوان دستمزد از شرکت گرفته بوديم، پول  ما غير از آن  گي در زنده .بگيرند

وري و  شان بسته بود و تا زماني که پيشه بنابراين دهان. يا گشايش ديگري نبود
اغلب در زندان هم . ترسيدند شان بسته بود و از ما مي ديگران را گفتند دهان

بعد از دو ماه رضاشاه به . شويد ميگفتند که انشااهللا مرخص  آمدند و تملق مي مي
درصد  ۲۵فصل پاييز بود، گفتند که به مناسبت ورود رضاشاه . خوزستان آمد

را موقوف کرديم و ) ليست سياه( »بلک ليست«حقوق کارگران را باال برديم و 
سرعت خانه ساخته خواهد شد که بتوانند در ه مند هم ب براي کارگرهاي عائله

بعد از . ها را به تهران ببريد رضاشاه دستور داد که اين. ندمسکن شرکت ساکن باش
ي اعتصاب بود و  تر اين امتيازات نتيجه بيش. برگشتن رضاشاه ما را به تهران آوردند

روحيه ما که در زندان  احت. کارگرها در بيرون خوب بودي  هروحي. نه مسافرت شاه
يرون آمدم، روحيه را حس بعد از آن که از زندان هم ب. تهران بوديم خوب بود

داشتند و ها  انگليسيشان خوب بود و همان رويه را نسبت به  روحيه. کردم
من و رحيم همداد و يک نفر سورن . ما را به تهران آوردند. شان برقرار بود مخالفت

که بگويند يک  اين  بعد از اعتصاب براي. نام ارمني بود که گويا در نظام وظيفه بود
ها  انگليسي هاي خياباني و مشهور سي نيستيم يک عده از آن جاسوسطرفه و انگلي

آوردند  ها هم نبي دزفولي که با ما بود که مي يکي از آن. را گرفتند و تبعيد کردند
يک نفر هم که ايراني بود و اهل بصره گويا براي . تحويل شهرباني دزفول بدهند

ش را ا اسم. کرد ميوسي کرد و جاس جا بود کار مي اولي که استاندار آن آق
  .آورد براي ايران از بصره خبر مي. گذاشته بوديم وطني

آزاد هم بودم  "اتقريب. در اهواز هم مرا زندان نبردند و در شهرباني نگه داشتند      
کنم از اقوام مرحوم  ش مدرس بود، فکر ميا اسم. يک شخصي را آورده بودند
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اغلب . بود و دائم در فکر فرار بودخيلي هم عصباني . معمم بود. مدرس بود
ها از رفقاي خودمان بودند که خودمان وارد شهرباني کرده بوديم و در اهواز  پاسبان

ها که  ظهر بود و کسي هم نبود، يکي از اين پاسبان از يک روز بعد. هم داشتيم
کاري برايش پيش آمده بود به من گفت فالني اين را بپا تا من بيايم و گذاشت و 

من نگران . بنيه و بلند قدي بود  شد که در برود خيلي آدم قوي مرتب بلند مي. فتر
و  اند به من خودم زندانيم و يک زنداني را سپرده. او را نگه دارم  گونه چهبودم که 

در اهواز فروزش آمد و به رئيس ژاندارمري . خالصه پاسبان برگشت و راحت شدم
احترام . مان دولت است، زنداني نيستمه اردبيلي يوسفسپرد که اين آقاي 

کرد  که يک آدم انسان منشي بود، اذيت نمي خودش هم مثل اين "اند، ضمنکرد مي
. ي بردندي آباد ما را به قلعه در خرم. آباد آمديم خرم. ش نانجيب بودندا ولي مأموران

صدا . ترسيدند کردند و از آدم هم نمي ها حمله مي هنوز غروب نشده بود، موش
ي بکن يا ما را يک ي ها را يک عالجي بکن، چاره کرديم که آقاي مأمور بيا اين

اش  ها همه جاي بهتري ببريد، گفت آقا شکر کنيد که اگر تابستان بود به جاي اين
ما هم تشکر کرديم، گرفتيم خوابيديم و فردا راه . کرد ميعقرب بود و عقرب حمله 

  !افتاديم
 

  تهران
 

ش ا مأمور همراه ما که افسر ژاندارمري و نام. يم به شهر ريروز جمعه رسيد      
ما در ميدان . مرتضوي بود گفت با رحيم همداد برويد و زيارتي بکنيد و برگرديد

اصرار کرد که برويد . رويم از اين اعتماد او تعجب کرده و گفتيم نمي. منتظر هستيم
رفتيم و گشتي زديم و . تان را يک آب بزنيد چون عازم شهرباني هستيم و صورت

ي  هما را به زندان شمار. خانه آورد و تحويل زندان داد ما را تا ميدان توپ. آمديم
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ها ساخته شده بود و قرار بود که  اين زندان در زمان سوئدي. تحويل دادنددو 
ماندند اغلب  تر مي چون اگر بيش. ها را بيش از پانزده روز در آن نگه ندارند زنداني

رحيم را توي . جا هم خيلي متعفن، کثيف و خراب بود آن. شدند يل ميکور و عل
جا دو پاسبان  آن. يک اتاق کردند و من را به يک اتاق ديگر و در را بستند و رفتند

مسلمان بود و نمازخوان و مؤمن و ديگري  .گفتند خان مي يکي را محمدحسن. بود
پسرش را هم اصغر قاتل کشته  القلب بود و يزدي خيلي قسي .گفتند را هم يزدي مي

دو روز بعد يزدي . او هم اصغر قاتل را خودش به دار کشيد، آدم نانجيبي بود. بود
گفت رحيم را هم  .آمد و در را باز کرد و گفت که آقا شما بنشينيد جلوي در اتاق

خواستم، يک خورده نشستيم و  آورم پهلويت، من هم از خدا همين را هم مي مي
من هم . ش رفتا بعد به رحيم گفت که برگردد و رحيم به اتاق .صحبت کرديم

خواند آمد، گفت چرا  فردا آن يکي که مسلمان بود و نماز مي. رفتم و در را بست
برويم حياط گردش کنيم؟ گفت ديروز : رويد حياط گردش کنيد؟ گفتم نمي

را از اهواز  ها گفتند اين. ها را گشت و حال شما را پرسيد رئيس شهرباني آمد اتاق
ايد؟ در را باز  ها را مجرد کرده ها که تحقيقات ندارند چرا اين گفت اين. اند آورده
  .بعد از چند روز ما را به زندان قصر بردند که تازه افتتاح شده بود. کنيد

  
  
  
  
  
  
  



۵۸ 

  بخش دوم
  
  
  
  
  
  
  

  زندان قصر
 

 يک. هاي سياسي که به زندان قصر وارد شدند من و رحيم بوديم اولين زنداني      
هايش هم همه تخت خواب  اتاق. ش را در اختيار ما گذاشته بودندا کريدور با حياط

. خوابيم من و رحيم گفتيم ما دوتايي در يک اتاق مي. داشت و دو تخته بودند
نه روزنامه . با او صحبت کنيم "خواست که يک کسي را بياورند که اقال دلمان مي

شديم  بلند مي. نه قلمي و نه هيچ چيز ديگرگذاشتند به زندان بيايد، نه کتابي و  مي
. کشيديم آمديم روي تخت دراز مي شديم، مي خسته مي، رفتيم يک خرده راه مي

روي هم رفته بد نبود، تمدني . ش هم تميز بودا خواب ش هم خوب و رختا تخت
هايي که آوردند، آقاي احمدخان همايون،  اولين زنداني. از ظاهرش پيدا بود

. ها و مشکين قلم بودند کليميي  هخان کلهر، ساموئل حييم نمايند هللاسرهنگ نصرا
گفتند يکي از ما را  ها مي آن).وي بعد از زندان نام خود را به خادم آزاد تبديل کرد(

متهم بودند که عليه جان شاه توطئه  )اعدام کرده بودند   فوالدي را. (اند اعدام کرده
مضراتي . کردند خودشان را خوب اداره مي "ارمردمان بدي نبودند و ظاه. اند کرده

اين طور  "کنم واقعا اند و فکر مي گفتند ما را متهم کرده مي. نداشتند و متين بودند
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خدمت ها  انگليسيها به  هم باشد، براي اين که اوال ساموئل حييم گويا مدت
ظن  توانست سوء محترمي بود و هيچ کس نمي "اکرده و آدم خيلي متين و ظاهر مي
کنم يک سال يا دو سال در زندان بود و او را به اعدام محکوم  گمان مي .ببرد

. فرانسه را در کرمانشاه ياد گرفته بود. خواندم من پيش او درس فرانسه مي. کردند
وقتي که حکم اعدام او ابالغ . خواندم آوردم پيش او و درس مي کتابي داشتم مي

ي بودهلويِشد در کريدور ما نبود در کريدور پ .هلوي او رفتم ولي همان شب پ
ي ي گفت نه، شنيده. گفت چرا کتاب نياوردي؟ گفتم حوصله نداشتم. کتاب نبردم

آدم با . برو و کتابت را بياور "ااند نياوردي؟ حتم که مرا محکوم به اعدام کرده
د بومربوط يا دولت ديگر ها  انگليسيکنم با  مي راهل ترس نبود، فک. شهامتي بود

ش پريد که اگر بيرون بيايم به وطنم ا که يک روز ضمن صحبت از دهان براي اين
ش را ا حال به وطن خدمت نکردي؟ حرف مگر تا به  گفتم. خدمت خواهم کرد

در صورتي که آدم . شناخت اين حييم عشاير اردبيل را بهتر از من مي. برگرداند
  . دارد وا  ورشها را به ش خواهد اين انقالبيي نبود که بگويد مي

ش را بکنند ا وقتي که سرهنگ همايون را گرفته بودند خواسته بودند نشان      
ش نکرده بودند، بعد از ا خودش کنده بود، بعد از پانزده سال حبس هم مرخص

  .شهريور مرخص شد
اوال هنوز زنداني زياد نيامده بود، يک حياط . در قصر از هر لحاظ راحت بوديم      

وقتي . کرديم کاري مي رگي در اختيار ما بود، خودمان باغباني و درختمشجر بز
به تدريج . جا راحت بوديم آن. ها را رد کرديم که وارد شديم پشه زياد بود و پشه

شان را پيش ما و  رؤساي "اغالب. آمدند تر از عشاير مي شد، بيش هم زنداني زياد مي
کثيري از عشاير و ي  عدهبا آمدن . سپاردند خودشان را به کريدورهاي بزرگ مي

ها، تعداد  کش شد، مانند دزدها و سارقين و آدم هر کس که محکوم مي "اصوال
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. رفيق من همداد هم تيفوس گرفت احت. کرد زندانيان زياد شد و تيفوس بيداد مي
. نگذاشتم که او را ببرند من .گشتند رفتند سالم بر نمي کساني که به بيمارستان مي

کردم و احمدخان همايون از رفقاي  اشتم و پرستاري ميداتاق خودم نگه  تنها در
کرد و  ش را از خارج و با خرج خودش تهيه ميا سرهنگ پوالدين هم دارو و درمان

کثيري را ي  عدهش داديم ولي تيفوس ا همداد را نجات. گذاشت اختيار ما مي   در
ا بهتر خودشان را حفظ در ميان عشاير، کردها از لحاظ بهداشت از لره. کشت

  .لرها نه  کردند ولي مي
 
  فرار از زندان ي هنقش 

 
چون فکر . اوايل کار بود و در صدد برآمديم تشيکالتي بدهيم و فرار کنيم      
از اين کار ما ها  انگليسي. کنند ما را ول نمي ،کرديم که اگر اوضاع عوض نشود مي

درصدد . اميدي به مرخصي نداشتيم. دندو عملي که انجام شده بود بسيار ناراضي بو
با رؤساي عشاير صحبت کرديم و . برآمديم وضعي فراهم کنيم که فرار کنيم

ها هم  ها صحبت کرديم و آن ي زيادي از حبس ابدي با يک عده. موافقت کردند
طرح ما اين بود که زندان را به دست گرفته و . موافق بودند و مشغول اين کار شديم

آباد حمله کرده و با  به پادگان عشرت "اسپس شب غفلت. اط را قطع کنيموسايل ارتب
جا يک جنگ  هاي آن به دست آمده عازم شمال شده و در جنگل و کوه ي هاسلح

جنگ آزموده  "اين کار بودند همه واقعا ي هکساني که آماد. چريکي به راه اندازيم
که در حياط وسطي زندان که جلسه به اين طريق بود . با هم جلساتي داشتيم. بودند

کرديم و با دوستاني که براي تماشاي فوتبال  خيلي بزرگ بود فوتبال بازي مي
رفتيم و با هم  جا مي گرفتيم، يا به عنوان مريضي به بيمارستان آن آمدند تماس مي مي

ها  بنا بود هوا که گرم شد از زندان فرار بکنيم که بتوانيم در کوه. گرفتيم تماس مي
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هاي  مان را نگه داريم و يا اگر چيزي هم گير نيامد با سبزي و علف و يا ميوهخود
در حدود سيصد نفر قرار بود فرار  "اتقريب. جنگلي يک مدتي خودمان را حفظ کنيم

سيد فرهاد هم . که باشد اين کار انجام بشود قيکنند و آماده بودند که به هر طري
در بين قم و تهران ژاندارم  "ود که قبالسيد فرهاد يک سيدي ب. در جلسات ما بود

ش ا دهد برود مأموريت و شب به زن ش دستور ميا گويا يک روز افسر مافوق. بوده
قرآن  "ابعد. شود ش را کشته و ياغي ميا گردد و رئيس سيد بر مي. کند تجاوز مي

آدم خيلي کم . دهند ولي به او حبس ابد داده بودند مهر کرده و به او تأمين مي
شد از لحاظ مسايل جنگي و چريکي  آدمي بود که مي. حرف ولي مصممي بود

  .روي او حساب کرد
محوطه زندان به حياط و کارخانجات زندان  ازها براي اعمال شاقه  اکثر زنداني      

يک روز هنگامي که هنوز زمستان بود سيد . کردند رفتند و کار مي و باغ زندان مي
کشد، تفنگ  چاقو را مي "فورا. بيند که فرصت هست و مي گردد فرهاد از کار بر مي

ها با يک عده، زندان را در  ها خلع سالح شده و آن زندانبان. گيرد پاسبان را مي
همه گفتند در اين سرما برويم چه  احت. ما حاضر نشديم فرار کنيم. گيرند دست مي

نيم و تابستان خواستيم نصف شب حمله بک ما مي. کار کنيم، آن هم نزديک غروب
ها فرار کردند و يک عده هم  ناتعدادي از پاسب. يا آخر بهار اين کار را انجام بدهيم

فرار . يک مقدار هم نانجيب بود ،خان علي پاسباني بود به اسم غالم. مخفي شدند
صدا کردم گفتم آقاي . اش بيرون بود اما نصف تنه. کرده رفته بود زير تخت

. رفت برويد در زندان را ببنديد، کسي نمي. ها رفتند اينخان بيا ديگر  علي غالم
بعد از مدتي سيد . در زندان را بستند. اند رفته "بله واقعا: اند؟ گفتم رفته "واقعا: گفت

سيدفرهاد به . شان تير خوردند يک عده. ها گرفتار شدند فرهاد و گروهي از فراري
ا مهمان کدخدا بود و کدخدا خبر جاها بود و باالخره گوي اهل آن. کاشان رفته بود
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چون . ديگر از اين فکر منصرف شديم. کنند ريزند دستگيرش مي کند و مي مي
شهرباني بيدار شده بود در صدد فرار برنيامديم، ولي فکر کرديم که بيکار ننشينيم و 

  .در زندان يک تشکيالتي درست کنيم
 

  تشکيالت زندان
  
گفتيم بايد به هر عنواني هم که باشد متحد . روع به ايجاد تشکيالت کرديمش      

شان مانند ايل  مداران، از عشاير و رؤساي از سياست  يي عدهموقعي بود که . شويم
. شان آمده بودند تنگستاني، بختياري، قشقايي، سنجابي، کلهر و از اين قبيل همه

پليس  ها تسليم اين که زنداني. هدف از تشکيالت مبارزه با پليس و زندان بود
اگر الزم . اگر سرقت هم کرده باشند به پليس نگويند احت. نباشند و حرفي نزنند

خان  يک هيئت سه گانه تشکيل شد از رحيم همداد، عطاهللا. باشد به خود ما بگويند
من و آرداشس . مديره تشکيالت بود آرش و قازار سيمونيان که به اصطالح هيئت

يد بود، زيرا توانستيم در تمام زندان از اين تشکيالت مف. هم مشاورشان بوديم
زندانيان هم اعتماد . ترين اتفاقات مطلع بشويم و خبر به دست بياوريم کوچک

اين . کنيم شان مي کنيم، حفظ به مرور ديده بودند که ما ازشان دفاع مي. کردند مي
در روزهاي اول ماه مه، يازده . ي سياسي هم داشت هيئت سه نفري يک جنبه

شان بزنند و  لي به يقهداشت گُ ها را وا مي گرفت و زنداني هشت جشن ميارديب
به تدريج با زياد . ي دفاعي ي سياسي داشت و هم جنبه هم جنبه. حالي بکنند خوش

يک . شدن تعداد زندانيان سياسي در زندان مصدوم کردن افراد نيز آغاز شده بود
که رضاشاه در مسافرتي که به معلوم شد . روز قوام شيرازي را پهلوي ما آوردند

اش هم جواهر  شيراز کرده بود، قوام يک جعبه جواهر به شاه تقديم کرده که جعبه
کار  ي هاين مسئله رضاشاه را به طمع انداخت که اين عمل مقدم. نشان بوده است
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قوام آدم . در آن موقع آيرم رئيس شهرباني بود. اند دستور داده قوام را گرفته. است
آيرم آمد . جا نشست سفارش کرد رئيس شهرباني آمد آن "ي بود فورابا هوش
ولي آيرم رفت سه روز ديگر . دانم ش و چه صحبت کردند و نکردند نميا پيش

نام خود را  "مشکين قلم که بعدا. دانم حال چه داد، چه نداد نمي. قوام مرخص شد
 "شد و معموال از زندان خارج مي. رفت گاهي به مرخصي مي. نژاد گذاشت خادم

يک روز رفت و خبر . رفت که رئيس اداره سياسي بود پيش سرتيپ سيف هم مي
. کنيم قريب تو و رحيم را مرخص مي آورد که مژده بده، سرتيپ سيف گفته عن

  .ما اميدوار بوديم. يدا ديگر خاطرجمع باشيد که مرخص
زنداني در خرمشهر را  آباد تبعيد شده بودند و رفقاي ديگر رفقاي ما که از خرم      

آهن شمال کار  ها در راه ي آن يک عده. به نقاط مختلف ايران پخش کرده بودند
بودند و اين هم براي ما  صخصتها همه م اين. کردند و بقيه در جاهاي ديگر مي

ها را تقسيم بکنم و اين طرف و  براي اين که من پول نداشتم اين. يک موفقيتي بود
ن کار را کرده آخود دولت . خواست کار پول و مخارج مي اين. آن طرف بفرستم

 ،منتها خيلي با احتياط. کردند، خاموش نبودند ها هم آن جاها که کار مي بود و اين
ها مرخص شده بودند و ما دو نفر هم معني نداشت بمانيم چون تهمت ما يکي  آن
پرسيدند، ولي  يگاهي از برخي مسايل م. در تهران از ما بازجويي رسمي نشد. بود

  .ها عمقي نداشت و اميدوار بوديم که مرخص شويم هاي آن سئوال
 

  وري و دوستانش و سرآغاز گرفتاري ما دستگيري پيشه
 

حال بودند و تبريک  هاي ما آمدند و خوش زندان هم .يک روز گفتند که بياييد      
باني بردند و ما را به شهر. شويم حال بوديم که مرخص مي ما هم خوش. گفتند مي

سوادم؟  گويي من بي گفتند در روسيه تحصيل کرده ولي مي. بازجويي شروع شد
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گفتم اين ساخت . ايد اند که شما در روسيه بوده ايم و اعتراف کرده را گرفته  يي عده
بيايند روبروي من بگويند تا  ،اند ها غلط کرده با شماست، آنها  انگليسيو پاخت 

سياسي بود و از زندان اهواز مرا  ي هادار ي هجو رئيس شعبباز. شان را بدهم جواب
شما آن چيزهايي که : گفت ،جا آمده بودند ها براي تحقيقات آن شناخت چون اين

شما به منظور سياسي به خوزستان رفتيد کارگر نبوديد و حاال  ،گفتيد صحت نداشته
. ندا ها پشت پرده مشغول انگليسي. اند ها را يادتان داده گفتم اين. بايد اعتراف کنيد

  .ها را تحريک بکنيم ترسيدند که ما آن. روبرو نکردند. ما انکار کرديم
ها  اند و آن ي ديگر را گرفته وري و يک عده بود، معلوم شد پيشه ۱۳۱۰سال       

دانستند، گفتم چون در  سن اتفاق نام فاميل من را نميولي از ح. اند اسمي از ما برده
. گرفته بودم ولي مشخصات مرا داده بودند اردبيلي يوسفرا به نام  آبادان سجلم

يکي از داليلي که اقرار نکرديم آن بود که مسايل . به هر حال مرا روبرو نکردند
طور  همان. ها دخالت نداشتم در آن "کردند که من اصال عجيب و غريبي مطرح مي

من . ن درست کرده بوديمکه گفتم ما در آبادان يک مدرسه محرمانه براي کارگرا
ش شد ا صحبت "دادند و شخصي به نام شکيبا که قبال ها اطالعات سياسي مي و اين

ها گفته بود من از فالني پول  داد پس از دستگيري به آن و در آن مدرسه درس مي
اين . در صورتي که آخر من پولي نداشتم که به او بدهم. دادم گرفتم درس مي مي

خواستند  مثال مي. دانستند که ما منکريم انداختند گردن ما و مي قبيل چيزها را مي
. کردند رقصي مي خوش ها مستنطق. دادم گرفتم درس مي بگويند که من پول مي

آن  احت. ميچيز را بگو خواهم همه کرد که من مي رقصي مي فروزش، خوش
ر بوديم کم از من و رحيم همداد که منک کم. گويم دانيد مي چيزهايي که شما نمي

. اظهارات ديگران را در رابطه با ما قبول کرده بودند. دست کشيدند
ها چه گفته يا نگفته  گان را هنوز به بند ما نياورده بودند و از اين که آن هدستگيرشد
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وري گفتم که آخر تو رئيس حزب بودي، رهبر  به پيشه "ابعد. نداشتم  بودند، اطالع
فقط از کساني اسم بردم که . اعتراف نکردمبودي، تو چرا اعتراف کردي؟ گفت 

خواست  کنم او با اين چيزها مي افتند و فکر مي گير نمي. اند و نه در ايران در روسيه
بعد از دستگيري  .ها گير داده بودند را اين  يي عدهخودش را تبرئه کند چون 

ت ي مرکزي حزب کمونيس وري يک عده و از جمله تعدادي از اعضاي کميته پيشه
دکتر جاويد و اعضاي کميته مرکزي حزب  ،وري هگرفتاري پيش. را دستگير کردند

ي در اتحاد ي ا جلسهيشود که حسين شرقي در يک کنگره  طوري مي کمونيست اين
از طرف رضاشاه و رؤساي شهرباني به . کند جماهير شوروي عليه رضاشاه نطق مي

ها منزل بکند به شهرباني اطالع  دهند که اگر شرقي نامي در هتل ها دستور مي هتل
 ي هخان علي شرقي با يک چمدان کتاب از شوروي آمده و در مهمان "ااتفاق. بدهند

دهد  خانه اقتصاد به شهرباني اطالع مي رئيس مهمان. اقتصاد تهران منزل کرده بود
تفتيش . روند از شهرباني سراغ شرقي مي. جا منزل کرده است که شرقي نامي در اين

. کنند پول هم پيدا مي ي هعالوه بر آن يک حوال. کنند ها را پيدا مي نند، کتابک مي
شرقي همان شب . وري و دکتر جاويد داده بودند پولي را به پيشه ي اين حواله
ش او را در زندان ا گويا زن. اند اين چک را به من داده  ها کند که بله آن اعتراف مي

برد که به قدري خودش را باخته و  خبر ميکند و به رفقايش  تاريک مالقات مي
 "فورا. شود ترسيده و يک چيزهايي گفته معلوم مي. تغيير حال داده که اندازه ندارد

ها هم در تهران بودند و تشکيالت از  آن. گيرند وري را مي دکتر جاويد و پيشه
ت بعد در اردبيل و تبريز و جاهاي ديگر از روي اعترافا. شود جا کشف مي همين
چون نه . اطالع ندارم  ها از جزئيات کار آن. کنند ها کساني را دستگير مي آن

دکتر . ها داشتم اند و نه اطالعي از آن ام، نه با من روبرو شده شان را ديده پرونده
شود  کرده مي  که مقاومت افتخاريگفت من فکر کردم که اين  جاويد مي
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هايي  گفت من فقط آن وري مي يشهپ. مقاومت کرد و مقاومت کردم و چيزي نگفتم
ي  ها جزو کميته اين. شناخت شرقي هم که همه را نمي. اند را گفتم که روسيه بوده

نفر،  ۵۳ها هم يکي يکي مثل آن دسته  کنم آن من فکر مي. مرکزي بودند
ي  خواستند پرونده مي. اند و گرفته و زنداني کرده بودند شان را گير داده رفقاي

در کار ما دخالت داشتند و نه ما  "چون نه واقعا. ما مخلوط بکنند که نشدها را با  آن
ها مثل دکتر  که بعضي از اين ولي آشنا بوديم براي اين. ها دخالت داشتيم در کار آن

  .الملل سوم بود جاويد رابط بين حزب کمونيست ايران و بين. جاويد در باکو بودند
طاهري، جودت و يک چند . زيز را گرفتنداز اردبيل اخوان، من، رحيم و ع      

آرداشس . از گيالن آرداشس ارمني را گرفته بودند. ۱۴ها گرفتند نفري را هم با آن
. گويا بيانيه پخش کرده بود. او را گرفته بودند "يک بار هم قبال. از ارامنه گيالن بود

به او شود و يک کشيده  بعد سهيلي رئيس تأمينات بلند مي. شود اول منکر مي
آرداشس . ش را بگوييا بايد راست ،کشمت گويد زير لگد مي زند و مي مي
اين ماجرا . در سفارت شوروي به من داده است »اورتپليان«گويد که اين بيانيه را  مي

بنا به تقاضاي ايران، . او را در تهران گرفته بودند. است ۱۳۰۹مربوط به سال 
چرا که به امور داخلي دخالت کرده و بيانيه  .را از ايران احضار کردند »اورتپليان«

ها بوده يا  جزو ديپلمات ،در سفارت شوروي بوده شا حاال شغل. صادر کرده است
بار دوم . اين بار اول دستگيري آرداشس بود. دانم شان من نمي جزو سازمان امنيت

  .ش را در زندان به من گفتا شرح حال. چيزي نگفت و اقرار نکرد ،محکم ايستاد
دو سه نفر کفاش و متفرقه گرفته بودند که  ،از تبريز حسين اتکا را گرفته بودند      

توانست اين اطالعات را بدهد، معلوم شد  علي شرقي نمي. شان يادم نيست اسامي

                                                 
از مرتجعين   يي گفتند که او يک روز عده مي. خواهان قديمي بود پدر طاهري از مشروطه – ۱۴

 .ها را تيرباران کرده بود ي اردبيل دعوت کرده و آن اردبيل را به قلعه
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از رشت دکتر شفيعي و . ها که در رأس قرار داشتند اند يعني آن که از مرکز لو داده
ممي نام و عزت را . خان رفتند، از آستارا صادقي ديگر را گ و يک عده يرسول

از آن جمله يکي . از مازندران هم يک عده را گرفته و آورده بودند. گرفته بودند
زاده بود  ش قناديا فاميل "زاده بود که به اتهام جاسوسي آورده بودند که قبال علي

جا در  آن. ندرضا روستا را از جنوب گرفته بود. زاده کرده بود که تبديل به علي
  .اتهام جاسوسي دستگير شده بود  کرد و او هم به ها کار مي ي روس اداره
يک عده را گرفته بودند به اتهام جاسوسي و . زندانيان سياسي دو گروه بودند      

هايي را که به اتهام جاسوسي گرفته  آن. يک عده هم به اتهام حزبي و سياسي
شان تمام  و بعد از آن که مدت محکوميتکردند  بودند، محاکمه و محکوم مي

ولي . زاده جاسوس بود کنم که ابراهيم علي فکر نمي. کردند شد مرخص مي مي
ها بودند که در ادارات شوروي کار  بعضي. طور تشخيص داده بود شهرباني اين

ديگر به اصل . کند مترجم هر چه را بياورند ترجمه مي. کردند و مترجم بودند مي
رود يک چيزي کشف بکند بياورد به آن  يعني خودش نمي. داردقضيه کار ن

رئيس سنديکاي  "ارضا روستا که بعدزاده مترجم بود، اما  علي. دستگاه بدهد
رفته اهواز و از اين و آن که  يعني مي. حزب توده شد، جاسوسي کرده بود

. دروستا شانس آورد که اعدام نش. داد کرده و مي شناخته اطالعات جمع مي مي
کرد رونوشتي تهيه  از اخباري که تهيه و گزارش مي. روستا آدم احمقي بود

هايش  او را با رونوشت گزارش. کرد که شايد يک وقتي به دردش بخورد مي
نظامي، دادستان ارتش تقاضاي اعدام کرد و  ي هدر محکم. دستگير کرده بودند

خواهيم براي  ايم نمي دهجا جمع ش او گفته بود که ما اين. ش خوب دفاع کردا وکيل
. خواهيم دولت ايران در قضاوت سربلند باشد دولت ايران ننگ به بار بياوريم ما مي

کنيد  تر پيدا مي العموم تقاضاي اعدام کرده است ولي آيا از اين آدم احمق مدعي
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ش را برداشته و نگه دارد؟ اگر ما يک چنين ا که هر چي جاسوسي کرده رونوشت
براي ايران ننگ نيست؟ اين استدالل مؤثر واقع شد و او را به پنج را بکشيم  آدمي

به بندر  "ازاده بعد علي. زاده را هم محکوم کردند علي. سال محکوم کرده بودند
 .عباس و رضا روستا به ساوه تبعيد شدند

 
  ها ساير زنداني

 
مرا  "فاتصاد. الدوله را با پسرش ناصرخان به زندان آوردند يک روز هم صولت      

وقتي که . جا بودند نآها هم در  مجرد کرده و به کريدوري بردند که آن
اين پدر و . بردند ميدو  خواستند ما را مجازات کنند از کريدور خودمان به کريدور مي

نشستند و با هم صحبت  جلوي اتاق خود مي. ديگر عالقه داشتند پسر خيلي به هم
از من راجع به خوزستان سؤاالتي . حال شدند وشجا بردند خ مرا هم که آن. کردند مي
الدوله  صولت. چاي گذاشته بودند. کردي و از اين قبيل مسائل کار مي کردند، چه مي

خورم و به  نه من چاي نمي: گفتم. ريزم بخور يک استکان چاي برايت مي: گفت
نه اين : گفت. جا به من بد بگذرد گذارند اين فرستند و نمي چيز مي عالوه حاال رفقا همه

با خودم گفتم فکر . ام گرفت من خنده. ايد دهم شما نخورده چاي که من به شما مي
ما  ي هکوچک بودم خان گفتم نه من که. ام کرده که من کارگرم و چاي نديده

شديم  قدر معطر بود که وقتي وارد حياط مي چاي منزل آن. اندروني، بيروني بود
نه اين را : گفت. ايم بنابراين ما هم چاي خورده. ا نهفهميدم مادرم چاي گذاشته ي مي

دهند و در  برند پرورش مي مي "ااين را در انگلستان مخصوص: گفت. يي نخورده
خيلي معطر و چايي  "ديدم واقعا. خوردم. يک استکان ريخت. فروشند بازار نمي
ناسبت ش کردند و ناصرخان را به ما الدوله را در زندان مسموم صولت. خوب بود

  .بردند ماند او را هم از بين مي اگر زياد مي. عروسي فوزيه مرخص کردند
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ش اين ا علت. ش کردندا را هم مسموم فرخي يزديصحبت عروسي شد،       
 طور نشان داده بود که اين عروسي بود که شعري گفته بود و در شعر خودش اين

همين شعرش که عرض ضمن . ماند هم مثل عروسي قاسم مي) محمدرضا(پسر شاه 
  :کنم گفته بود مي

  ز آزادي جهان آباد و چرخ کشور دارا      
  .گردد از مشروطه با ابزار استبداد مي پس                                                       

. ۱۵هم، عروسي قاسم است يطور آورده بود که اين عروس در اين شعرش اين      
و گرفته يا ها که مشکوک به جاسوسي بود، به عنواني از ا اين شعر را يکي از زنداني

ها هم به شاه گزارش کردند و او هم  آن. دزديده و به مقامات زندان رسانده بود
ها صحبت  من يک روز ديدم که فرخي با اين آدم. ش کنيدا دستور داد که مسموم

  .گر نبود باکي بود و حساب اما خودش آدم بي. به او سپردم اين کار را نکن. کند مي
. خواستند رضاخان را ترور کنند ودند به اين اتهام که ميچهار نفر را گرفته ب      

همين شخصيت است که شعر فرخي را دزديد و به . گفتند يکي را علي بلشويک مي
او . گفتند يکي را اکبروف مي. کرد او در زندان جاسوسي مي. رؤساي زندان داد

: مونبرايش شعري هم گفته بودند به اين مض. کرد هم براي زندان جاسوسي مي
 ».کاتب حضرت بود اين اکبروف _علي بلشويک جفت زد و خنديد و گفت«

يکي هم فيروز نامي ترک بود که با باتوم به سرش . کرد اکبروف هم جاسوسي مي
ديگري هم يوسف . گفتند آدم غيوري است ولي مي. زده بودند و ديوانه شده بود

خواهان مشروطه مربوط  اديگفتند سوابق زيادي داشت، گويا با آز ارمني بود که مي
اين يوسف آدم درست و . شد تر ترورها در قزوين به دست او انجام مي بوده و بيش

                                                 
چو جنگ / لرزد که قاسم هم ز اين عروسي سخت ميدلم ا: است منظور اين بيت" احتماال – ۱۵

 )۱۲۰ص:۱۳۵۷:حسين مکي:ديوان فرخي يزدي. (گردد نينوا نزديک شد داماد مي
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ن دوتا هم آد ولي فيروز ديوانه بود و رشد به او اعتماد ک مورد اعتمادي بود، مي
. ها تيمورتاش بود که او را در زندان مسموم کردند از ديگر زنداني. جاسوس بودند

امور خارجه اتحاد جماهير شوروي   ن بود که کاراخان معاون وزارتش ايا علت
تقاضا . وساطت کند تا تيمورتاش مرخص شود هکه به ايران آمده بود قصد داشت

تيمورتاش بايد  ،دستور داده بودند که تا ورود کاراخان. کرده بود که به زندان بيايد
يني يتو و رحيم خو خواستم نسبت به کار يک روز تيمورتاش گفت مي. بميرد

ي ما آشنا بود، زيرا وقتي که  با پرونده. اقدامي بکنم که مرخص شويد) همداد(
شدند که تبعيدشان تمام  وزير دربار بود رفقاي ما که تبعيد بودند به او عارض مي

. شود خالصه مرحوم تيمورتاش هنوز نمرده بود که کاراخان وارد مي. شود
را برداشت و گذاشت روي دهانش و رويش  بالش ۱۶گفتند پزشک احمدي مي

 .نشست

او را هم آوردند و در . سردار اسعد که وزير جنگ بود نيز زنداني شد      
ها را که خيلي محترم بودند در بيمارستان نگه  بعضي. بيمارستان نگه داشتند

اصغرخاني بود که آمپول زن  علي. گويا در غذاي او سم ريخته بودند. داشتند مي
اصغرخان عادت داشت از خوراک سردار اسعد بخورد، زيرا از بيرون  علي. بود

. شود متوجه مي "اصغرخان مسموم شد و فورا علي. آمد برايش خوراک مي
اصغرخان داد و فرياد راه  علي. دهند خواهد که از زندان خارج بشود، اجازه نمي مي
خره او نمرد و خودش را باال. کنند ش ميا آورد و مرخص اندازد، رسوايي در مي مي

                                                 
بعد از انقالب روسيه . آباد دکان عطاري داشت در عشق" او قبال. دي طبيب نبودمپزشک اح – ۱۶

ظ کند ادعا کرد که خيلي که خودش را حف براي اين. مقداري اثاثيه طبي خريده و به مشهد آمد
گشت و به او  هايي مي شهرباني هم دنبال يک چنين آدم. ها را مسموم کرده است از بلشويک

 .ي اين کار، او را به عنوان پزشک مجاز خواهند شناخت گفتند که به شرط ادامه
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 "ابعد. نجات داد و سردار اسعد هم که کم خورده بود نمرد ولي ديگر غذا نخورد
گفتند که  ها مي او را به زندان تاريک بردند و ما ديگر از او خبر نداشتيم ولي پاسبان

. کند شود خيلي زمين را مي اش مي گويا شب تشنه. کنند او را هم بالخره مسموم مي
  .ش تمام خوني شده بودا گفتند سر انگشتان ها مي پاسبان

توقيف  حجازيکه ما زنداني بشويم، شهرباني شخصي را به اسم  قبل از اين      
ها  کمونيست. کشند خانه بود و او را زير شکنجه مي کارگر چاپ حجازي. کند مي

خيلي . اوايل سلطنت رضاشاه هم بود. اندازند در دنيا سر و صداي زيادي راه مي
تا زماني . ها را شکنجه نکنيد شود و رضاشاه سپرده بود که کمونيست رسوايي مي

آن افتضاح را در نياورده بود، در ايران  استالينسربلند نکرده بود و  هيتلرکه 
از نبودن دوا و درمان و غذاي   يي عدهولي . کردند ها را شکنجه نمي کمونيست
. درماني مردند دوايي و بي ا در زندان از بيه دو نفر از کمونيست. مردند کافي مي
وري و  بود که از تهران گرفته بودند که از رفقاي پيشه زاده داديش ا يکي اسم

گفتند، سيد محمد  مي سيدمحمد تنهاعضو حزب کمونيست بوده و يکي ديگر 
رفته بود  "ابعد. خواند و اهل اصفهان بود در کوتو درس مي. شناختم تنها را من مي

  . او هم در زندان کشته شد ،فهان، از اصفهان گرفته بودند آورده بودنداص
. هم که بعدها گروه کروژک را درست کرد در زندان بود سيد باقر امامي      

دوبار . اند از پدر يکي بوده "اظاهر. تهران هم نسبتي داشت ي هگويا با امام جمع
مادرش شوهرهاي (هر مادرش اول به جرم قتل آخرين شو ي هدفع. محکوم شده بود
. را تحريک کرده بود، او هم آن شخص را کشته بود او يک نفر) بسيار کرده بود

ي  هدفع. محرک را هم حبس ابد داده بودند. سيدباقر را سه سال حبس داده بودند
کنم به  ايرانيان گرفته بودند و فکر مي ي هدوم سيد باقر را به جرم جاسوسي و با دست

  .آزاد شد ۲۰حبس محکوم و پس از شهريور  پانزده سال
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اهان قديم وخ موسوي از مشروطه. البته گروه سيد ابوالقاسم موسوي هم بود      
يکي از   تهران با آخوندزاده و در "بعدا. بودکه در انقالب گيالن هم شرکت داشت

ند و ها، ارتباط داشت با شوروي "اام، متحد ش را فراموش کردها تجار قزوين که اسم
با موسوي در مسکو آشنا شده . رضاشاه را تشويق به تشکيل جمهوري کرده بودند

جا  ش به آنا ي بود در مسکو بود و براي ديدني برادرش که آدم تحصيل کرده. بودم
ن و چند نفر ديگر بودند که به اتهام ترور رضاشاه نموسوي و دکتر مس. آمده بود

گفتند  ها که مي يکي از آن احت. ت نبودندها تروريس ولي آن. دستگير شده بودند
به من که  ،کنيد گفت مرا اذيت مي کرد و مي گريه مي "اخواسته ترور کند، دائم مي

 ابوالقاسم موسوي بعدها در. ي ملي داشت تر جنبه کارشان بيش. دهيد چيزي نمي
  .ها وارد شد جمعيت هواداران صلح شوروي

در . هاي قفقاز بود گ گيکو بود که از انقالبياز زندانيان ديگر يکي هم سرهن      
کرد،  طوري که خودش براي من حکايت مي در روسيه زنداني بود و آن ۱۹۰۵سال 
گفتم  مي. گفت که مرا زنداني کرده بودند و بنا بود صبح ببرند اعدام بکنند مي

م، هاي صبح هرچه دعا کرد تا نزديکي. طور از اين زندان بيرون بروم هخدايا من چ
بعد دستم را انداختم پشت قفل در، انگشتم شکست ولي در . ديدم مؤثر واقع نشد

خان بوده و بعد داخل قشون  رمپيجزو گروه . کردم به ايران آمدم باز شد، فرار
 گويا يک روز در زمان امير. ش هم مخالفت با دستگاه بودا علت دستگيري. شود مي

سرهنگ گيکو شمشيري داشت . رود ميآباد  احمدي رضاشاه براي بازديد به خرم
گويد آقاي گيکو چه  مي ،که جلدش از پوست مار بود رضاشاه هم آدم طماعي بود

 احمدي تغيـُر امير "بعدا. دهد بله قشنگ است جواب مي. شمشير قشنگي داري
گويد چه  مي. کنم قربان کش است، تقديم مي کند که چرا نگفتي پيش مي

کش بکنم؟  داد؟ چرا پيش حضرت چيزي مي بود اعلي کشي؟ اگر مار مرا زده پيش
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  آزادي خواهي داشت و تا ي هروحي "يک چنين آدم غيور و باشهامتي بود و واقعا
بعد از شهريور بيست در خيابان . طور ماند آخر هم که پيرمردي بود همين

صابون  ي هجا از روي يک کتاب روسي طريق ي داشت و در آني مخبرالدوله خانه
فروخت و  کرد، مي هاي عطري درست مي کردن را ياد گرفته بود و صابون درست
  .کرد مي  گي زندهبا آن 

ها از بي  اقدامي بشود تا زنداني  با اين مشکالت و مرگ و ميرها الزم بود که      
يک روز . کرديم البته ما از کسي پول قبول نمي. درماني از بين نروند دوايي و بي

به من ماهي هزارتومان : رادر سردار اسعد پيش من آمد و گفتمنوچهرخان اسعد ب
دهند و از اين هزارتومان دويست تومان بدهم به شما که بين رفقايت تقسيم و  مي

گيرند و از من هم دور  ها از مالک پول نمي اين. گفتم نه. خرج کني تا از بين نروند
البته او با . کمک کنيد "اتوانيد مستقيم خودتان مي. شناسيد شما بهتر مي. هستند

گفت من اين پول را به شما  احت. صداقت آمده بود و هيچ نوعي نظر خاصي نداشت
جا  يا در اين. مان معلوم نيست بيرون ما مقدرات: گفتم .دهم بيرون به من بدهيد مي
ها دنبال ما  اين. افتيم به فالکت و بدبختي بي "ميريم و يا ممکن است اصال مي

خان آرش قند  در زندان من و عطااهللا. کنم براين قرض هم قبول نميهستند، بنا
توانستيم غذايي را که به  از پول اين کار مي. گرفتيم شکستيم و در برابر پولي مي مي

ا يک چيزهايي مخلوط بخرده پياز و روغن بخريم و  يک. تر کنيم دهند بيش ما مي
. کرديم کاليست بودند حفظ ميبا اين وضع ما رفقاي خودمان را که سندي. بکنيم

 احت. تشکيل داده بودند »کمون«ها  نويسد که اين ش ميا خليل ملکي هم در کتاب
گفتند که آقا وقتي که  پختيم، رؤساي عشاير مي وقتي که اين غذاي محقر را هم مي

ها  در صورتي که براي آن. شويم، به ما هم بدهيد حال مي پزيد ما بي شما غذا مي
  .آوردند بخور مي مقوي و به درد "ي و واقعاغذاي حساب
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هرکس هر صحبتي دارد به دفعات گفته و به . شود چيز کهنه مي در زندان همه      
گفتني تازه هيچي . شود شنود ديگر چندشش مي قدري تکرار شده که وقتي آدم مي

جع به ها را آن. کردند ها ما را خيلي اذيت مي بختياري. چيز کهنه بود نداشتيم همه
ي ي يکي از زنان بختياري که انقالبي بوده و در مشروطه فعاليت داشته هر روز قضيه

ش خوب بود، ولي ديگر يواش ا چهارم ،اول و دوم ي  هالبته دفع. کردند را مطرح مي
 رقد هچ. شود هها ديگر تمام ب کرديم که حرف اين يواش خسته شديم و خدا خدا مي

ها بسته شد  که يک روز اتفاقي افتاد که ديگر زبان اين اين تا. شنويم همريم ب بي از بي
 بختياري در بيمارستان ماجرا آن بود که يکي از خوانين. و ما هم راحت شديم

حاال ظهيرالدوله بود يا ظهيرالسطنه بود . ش ظهير بودا اسم. بستري شد ]زندان[
يا آمپول  ان يک دوادر زندان وقتي که به زنداني. گفتند دانم، او را ظهير مي نمي
يارها بر  ها و پزشک انترن. کردند ها را تزريق نمي اين ،دادند که قيمتي بود مي
در زندان دکتري بود به اسم . بردند گذاشتند و مي شان مي داشتند، در جيب مي

رهنگ محمدخان خروش آدم خوبي ساين . ]خرگوش[روشسرهنگ محمدخان خَ
افتاد او مرخصي  هرجنايتي که در زندان اتفاق مي .ها دخالتي نداشت در جنايت. بود

دانست که  خروش مي دکتر. شد احمدي و غيره انجام مي بود و با دست پزشک
براي احترام خان پيش او رفته يک کپسول و يک آمپول . دزدند ها دارو را مي انترن
ه خوريد، آمپول را نگ هگويد که اين کپسول را شب موقع خوابيدن ب دهد و مي مي

بوده  ش قيمتيا چون آمپول. زنم آيم و خودم مي صبح مي .بداريد و به کسي ندهيد
کار  گويد که چه آيد و مي صبح مي. زنند دارند و نمي ها برمي دانسته که انترن و مي

از اون روز ديگر ! ل را خوردميآمپ ،ل را نگه داشتميگويد که بله کپس کردي؟ مي
  .د و راحت شديمنشيني کردن ها يک خورده عقب اين

ش ميراسفنديارخان بود يکي ا يکي اسم. دو نفر از رؤساي لر در زندان بودند      
 ميراسفنديارخان يک روز يک ساعت جيبي به من نشان داد و گفت. ميرمحمدخان
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توانم چيز  تا امروز هم ساعت ندارم و نمي "من واقعا. ارزد اين ساعت چند مي
کنم سه تومان  ساعت او جيبي بود و فکر مي. دانستم يي را تحمل نمايم و نمي اضافه

داني؟ تو مرد سياسي  طور نمي چه: گفت. دانم گفتم نمي. ارزيد يا چهارتومان مي
اين چه مربوط است به سياست؟ فکر : ش چند است؟ گفتما داني قيمت هستي و نمي

سياسي عجب  !به به: گفت. ش باشدا کنم سه تومان يا سه تومان و نيم قيمت مي
  اين را قنسول انگليس در اصفهان به من داده،: طور؟ گفت چه: گفتم. هستي

  هرکس با آن وارد لندن بشود سه تا توپ به. شاهنشاه انگليس داده که به من بدهند
ها را با اين  معلوم شد اين شيادهاي خارجي اين بدبخت. شود افتخارش در مي

خواست يک  احمدي در لرستان مي وقتي که امير. زدند چيزهاي جزيي گول مي
ها  يکي از آن. داد ها درجه مي ي ديگر جلب کند به آن عده از لرها را عليه عده

خواهند نه سرتيپ  سلطاني مي ي هترشان درج ي به شما بدهم؟ بيشي پرسيد چه درجه
ها فقط سردار اسعد نبود که  از بختياري .خواهيم گويند ما سلطان مي مي. و سرهنگ

من وقتي که در مجرد . باباخان را هيچ وقت به قصر نياوردند برادرش خان. شدکشته 
از جزئيات آن من . ش کردند و کشتندا بودم او را ديدم و بعد شنيدم که مسموم

مرادخان را که گويا دولت تأمين داده و  چون از ما دور بود ولي علي. خبر نداشتم
ه باشد و تسليم شده بود به زندان ضمانت کرده بود نکشد و کاري به کارش نداشت

يک روز به . کشيد ولي ترياک زياد مي. يور بودغاين آدم بين عشاير خيلي . آوردند
اين مسئله به . بکشي »۱۷زير هشت«ت را ا او گفتند که بايد بيايي ترياک

که کارش از صبح تا شب ترياک  آيم و با اين خان برخورد و گفت نمي مردان علي
وقتي که او را براي اعدام بردند، . را زمين گذاشت و ترک کرد کشيدن بود آن

                                                 
هايي را  جا بود و آن منصب کشيک آن مقر صاحب. زير هشت، قسمت ورودي زندان بود  – ۱۷
 .بردند جا مي اختالس کرده بودند هم آن که
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طور  گفت نبنديد همين. بندنده ش را با گفتند، آمدند چشم طوري که مأمورين مي به
به عصا تکيه داده بود و هر وقت تير . ش را بستندا ولي چشم. کنم بزنيد که تماشا مي

. داشت و باالخره افتاد نگه ميولي با عصا خودش را . خورد زدند يک تکاني مي مي
  .ها رفتار کردند ها بود که به اين طريق با آن اين هم حکايت بختياري

با ما در اعتصاب شرکت نفت  "در اين ميان يکي از کارگراني را که قبال      
او از جمله کساني بود که به تهران تبعيد شده  .همکاري داشت نيز به زندان آوردند

در . پليس او را گرفته بود. هايي داده بودند که پخش کند ه او بيانيهدر تهران ب. بود
ها را پليس  خوردم و اين بيانيه خانه چايي مي گفت که من در قهوه ها مي بازجويي

حاال مدتي . هوش شد سه دفعه او را شالق زدند و زير شالق بي. جيبم گذاشته است
ر و استالين در ايران هم اثر قضيه هيتل. بودکه شالق و شکنجه معمول شده بود

  .گذاشته بود
 

  دستگيري گروه پنجاه و سه نفر
را گرفتند که به گروه دکتر اراني و يا پنجاه و سه نفر   يي عدههم  ۱۳۱۵در سال       

تمايلي به حزب  "ادکتر اراني در آلمان تحصيل کرده بود و ضمن. مشهورند
در مسکو حسابي . آيد به ايران ميکمونيست آلمان داشته است و از طريق شوروي 

اند و ما نياز  گويند که در ايران تشکيالت ما را گرفته کنند و مي با او صحبت مي
دهد که اين کار را  دکتر اراني قول مي. اقدام بکنيم "اداريم که کسي باشد و مجدد

که شخصي به نام کامران . کند آيد ولي هيچ اقدامي نمي به ايران مي. بر عهده گيرد
شود که به ايران آمده و با  اهل قزوين و از محصلين دانشگاه کوتو بود مأمور مي

آيد و دکتر اراني موافقت  کامران مي. دکتر اراني صحبت کند و سازمان بدهد
بعد . فرستند بعد پشت سرش يک نفر را به نام شورشيان از روسيه مي. کند مي

ي به ي ها مجله آن. ند که سوابقي داشتندک ها را به اراني معرفي مي کامبخش و الموتي
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اغلب قضات هم . کردند، ولي پليس متوجه اصل ماجرا نبود نام دنيا منتشر مي
دهند و  شان را توسعه مي شده و تشکيالت سواد بودند و پليس هم متوجه نمي بي

فکر، تحصيل کرده و يا محصل  اکثرشان هم روشن. کردند رفت مي خوب هم پيش
ها هم به اين طريق پيش  گرفتاري آن. سواد در ميان داشتند نفري هم بيچند . بودند
جا تشکيالتي و  چون شنيده بود که در آن. رود آيد که شورشيان به خوزستان مي مي

جا رفته و يک جفت  به آن. دهد سازماني است و سنديکاي جهاني اهميت مي
ر ايران معمول نبود ش را هم به طور عجيب و غريبي که دا پوشد و ريش چکمه مي
از . خواهم نمايش بدهم دهد که من آرتيست هستم و مي کند و آگهي مي بلند مي

گويد من  مي. که تو جاسوسي گويند مثل اين ش رفته ميا طرف شهرباني به سراغ
چيست؟ جواب  »مافوق جاسوس«پرسند  مي. جاسوس نيستم من مافوق جاسوسم

به رئيس کل شهرباني . گويم رباني ميگويم به رئيس شه به شما نمي: دهد مي
گويد  طور جانوري است و مي ايم اين کنند که يک شخصي را گرفته تلگراف مي

آورند و نام  او را به تهران مي. گويم قضيه را فقط به خود رئيس شهرباني مي
ت چيست؟ ا شرط: پرسيدند. گويد يک شرط دارد مي. خواهند شان را مي رفقاي

شود  رئيس شهرباني بلند مي. گويم مرز ببريد و وقتي که رد شدم ميگفته بود مرا به 
ها چيست و خالصه کل ماجرا  زند که فالن، فالن شده اين حرف سه تا کشيده مي

 ي هکرد که در منزل نشسته بودم از پنجر دکتر اراني تعريف مي .کند را تعريف مي
گفتم در را بازکن رفقا کار  به خدمت. آيد کوچه ديدم که شورشيان با دو نفر مي

شورشيان گفت . وارد شدند. آيد فکر کردم که شورشيان با رفقايش مي. آيند مي
کنند، گفتم  ها شوخي مي گفت خيال کردم اين اراني مي. ايم شما را بگيريم آمده

قا کار آ: آن مأمور گفت. گيريد بعد مي دعيبي ندارد حاال بنشينيد، يک چاي بخوري
گفت آن وقت فهميدم  يعني چه؟ مي داند بنشيني ايت اقرار کردهاز کار گذشته رفق
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دهد  شناخته و گير مي خش را ميبشورشيان، کام. که شورشيان ما را گير داده است
دار بود و  کامبخش هم که سابقه. دهد دانست گير مي و چند نفر ديگر را هم که مي

گرفتند و  ارها  اين. کند چيز را اقرار مي ي جاسوسي داشته از ترس همه پرونده
ها يک اطالعاتي به  شان تمام شد ما خواستيم از آن آوردند قصر، بعد که تحقيقات

دکتر اراني ما را لو داده و قرار شد که دکتر اراني : کامبخش گفت. دست بياوريم
يک نفر يهودي آلماني . زدند را بايکوت کنند و با او حرف نزنند و حرف هم نمي

اراني بيچاره در کريدورش کسي . اختالس و دزدي گرفته بودند بود که به اتهام
آوردند که يهودي مزبور  بعد در. کرد زد و صحبت مي نبود ناچار با او حرف مي

کند، دکتر اراني را جاسوس هم کرده  جاسوس است و اراني هم جاسوسي مي
بيايند  بود که افسر کشيک آمد و گفت آقايان ۸يا  ۷يک شب تقريبأ ساعت ! بودند

کسي را  ي دهتا آن روز سابقه نداشت که پرون. زير هشت پرونده خواني هست
بعضي از رفقا رفته . البته من خودم نرفتم. در زير هشت برايش بخوانند. بياورند

شود که دکتر اراني هيچ چيزي نگفته، تمام  خوانند معلوم مي بودند و پرونده را مي
هم همه يک ديگر را لو  "بعدا. اند دادهخش گير بشورشيان و کام ها را اين
. ديگر را گير داده بودند ديگر هيچ يکي مقاومت نکرده بود و به راحتي هم. اند داده

آمدند زندان و در زندان هم با هم بر سر رياست . و اذيت و آزاري هم نديده بودند
ند خواست خش، دکتر يزدي، بهرامي و اسکندري هر کدام ميبکام. رقابت داشتند
با هم . را دوست داشتند که در رأس آن بنشينند هر يکي يک مقامي. رئيس بشوند

گاهي هم اعمالي انجام . زدند رقابت داشتند و خيلي سخت هم به هم تهمت مي
طبري که براي خودش جواني بود با جهانشاهلو  "دادند که خيلي زننده بود مثال مي
. کردند نشستند و صحبت مي ا هم ميخان اميرافشار دوست بود و ب جهانشاه ي هنو

ها به  آن ي هکه ميان "بعدا. زند باقي حضرات ناراحت بودند که چرا با او حرف مي
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ادبيات و اين چيزها  ي هرفت و دربار وري راه مي ا پيشهبهم خورده بود طبري 
ادبيات   شان مربوط به شنيديم که صحبت رفتند ما مي کردند، راه که مي صحبت مي

  .ها بود هاي مصطلح فارسي و از اين حرف و غلط فارسي
خودشان را پايين آورده  دکه رفتارشان خوب نبود و به اين ح خالصه آن      

. کم آن احترامي که زندانيان سياسي و ماها داشتيم از بين رفته بود دگر کم  .بودند
. بودعلت شالق خوردن دکتر اراني و ديگران هم همين پايين آوردن احترامات 

ها آمدند، آوردند به يک کريدور بزرگي،  اول که اين. ديگر احترامي نداشتيم
ش ا گفتند دکتر يزدي و دوستان مي. هاي بزرگي داشت گفتند اتاق مي ۹کريدور 

گويا در  )Liebens Ecke(» ايکه  سنلب«اند به اسم  ي درست کردهي يک گوشه
زدند و بازي در  ها سروکله مي جا با بچه است آن »ي محبت گوشه« زبان آلماني

شان را کم  طوري احترام زندانيان سياسي را پايين آوردند و ارزش اين. آوردند مي
. کردند پهلوي شهرباني يک زندان موقت بود و هنگامي که ما را مجرد مي. کردند
  .آوردند جا مي به آن
شنيديم  را مي ديگر صداي هم. يک روز دکتر اراني را آوردند پهلوي اتاق من      

جا آوردند؟ گفت يک  پرسيدم شما را براي چه اين. کرديم و با هم صحبت مي
. ي زده بود، من دستور اعتصاب غذا دادمي صاحب منصب به خليل ملکي کشيده

 ي هخليل ملکي را شالق نزدند ولي بقي. غذا نخورديم و ما را در حياط شالق زدند
گفتم آقاي  .گفت شما هم غذا نخوريد. ردندجا آو ما را شالق زدند و مرا به اين

در آن موقع حدود (دکتر اين صحيح نيست چون ما در زندان سوابق زيادي داريم 
و وضع زندان را .) ها را تازه آورده بودند اين. هفت سال بود که در زندان بوديم

دفعه ما يک  احت. تواند غذا نخورد جا کسي نمي جا اروپا نيست اين اين! دانيم بهتر مي
گفت نه شما مدتي است که زنداني  .سيزده روز غذا نخورديم و اين کار اشتباه بود
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تان هم در باال  هستيد از بيرون اطالعي نداريد و اگر شما اعتصاب غذا نکنيد، رفقاي
گفتم اعتصاب . خوريم و شکست ما از شماست کنند و ما شکست مي اعتصاب نمي

ندازيد گردن ما، ا خواهيد بي تان را مي ست و اشتباهتوانم بکنم ولي حاال که شک نمي
رفتند خبر کردند، افسر کشيک آمد گفت . غذا آوردند نخوردم. خورم من هم نمي

خوري؟ گفتم به اين علت که شما به يک دکتر عالي مقام توهين  که چرا غذا نمي
و دو چهار نفر بودند، يک گروهبان . بزنيد: گفت. خورم کرديد، من هم غذا نمي

. تا گفت بزنيد من يک کشيده به خودش زدم. نفر پاسبان و خود افسر کشيک
ديگر . هوش شدم که به سرم زده بودند و بي مثل اين. ديگر نفهميدم که چه شد

. در صورتي که زمستان بود. ام هيچي نفهميدم وقتي حال آمدم ديدم عرق کرده
يک چنين اتفاقي افتاده بعد  کم يادم آمد که کم. ام فکر کردم من چرا عرق کرده

معلوم شد بعد از اين که بيهوش شدم هم مرا زده . پاشدم ديدم تمام بدنم کبود است
بعد به مرور معلوم شد که خيال . گذاشتند که پزشک بيايد و معاينه کند نمي .بودند

تيفوسي به بند آورده بودند که   يي عدهماجرا از اين قرار بود که . جنايت هم دارند
نوشت و دکتر  من بودم و عبدالقدير آزاد که روزنامه آزاد را مي. ما را از بين ببرند

عبدالقدير آزاد خوب متوجه شد و دوستي در بيرون داشت . جا بوديم اراني در آن
اديب و وکيل مجلس و رفيق تيمورتاش   گويا ميرزاهاشم افسر که خودش شاعر و(

دالقديرآزاد را از زندان موقت به زندان باال و توسط او اقدام کردند و عب.) هم بود
دهد که اگر به  عبدالقدير آزاد اطالع مي. جا مانديم من و دکتر اراني همان. بردند

. ما در زندان موقت پهلوي شهرباني بوديم. شان در خطر است ها نرسيد جان داد آن
شود  بلند مياش با من خيلي خوب بود،  سردار رشيد يکي از رؤساي کردها که ميانه

ن دستور را بياوريد و يا اال افتخاريگويد يا  رود پيش رئيس زندان و مي و مي
  .دهم همه کردها شورش کنند مي
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به رفقاي اراني گفتم شما . اين سبب شد که من را هم آوردند و از خطر جستم      
هم در اين موقعي که دنيا آتش گرفته بود من . اشتباه کرديد اعتصاب غذا کرديد

ولي حاال بايد اعتصاب غذا بکنيد . ناچار شدم اين کار را بکنم و کتک خوردم
دکتر يزدي گفت داغ و درفش است ما اين کار . خواهيم بگوييد دکتر اراني را مي

گفتم آخر آقاي دکتر يزدي شما براي يک عقيده و ايماني زنداني . کنيم را نمي
ما عقيده  "و به هرچه که معتقدي اصال گفت واهللا به خدا به مذهب به دين. ايد شده

جا بماند و بيمار  خالصه اين سبب شد که دکتر اراني همان! نداشتيم، گرفتار شديم
شد، دوا ندادند و دکتر اراني هم  گنه معالجه مي و تيفوسي که با مقداري گنه .شود

تصاب البته رفقاي ما حاضر بودند که به خاطر اراني اع. به اين طريق از بين رفت
 .کنند ولي از آن پنجاه و سه نفر که اصل کار بودند، تمايلي به اين کار ديده نشد

  
  گراي زندان نظر با ديگر زندانيان چپ اختالف

  
گي  ريال زنده در خوزستان با روزي دو. گي ما از ابتدا معلوم بود ي زنده نحوه      
ده تومان حقوق  "بعدامن ماهي هشت تومان و . داديم کرديم و کرايه خانه مي مي
که  يعني بعد از آن. زديم گرفت، چکش مي هشت تومان هم رحيم مي. گرفتم مي
از صبح تا شب در خوزستان کار . زديم التحصيل شده بوديم، چکش مي فارغ
. ند خوب باشدا توانست با اشخاصي که دنبال ميز و رياست کرديم، روابط ما نمي مي

نتهاي آرزويت چيست؟ حاال هرکسي باشد براي در زندان از اسکندري پرسيدم م
ولي اسکندري صادقانه . گفت عوامفريبي يک چيزهايي ولو دروغ هم باشد مي

ها را  خواهم که ماهوت قرمز رويش کشيده باشد بنشينم اين يک ميز بزرگي مي: گفت
کش، نه در فکر ايران و نه در فکر  زحمت ي هاسکندري نه در فکر طبق. محاکمه بکنم

  .ملکت بودم
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از . کش و کارگر زنداني بودند زحمتي  طبقهاز   يي عدهدر زندان هم       
کارگران خوزستان از کارگران جاهاي ديگر که به جرايم مختلف، صنفي و 

دنبال  "ها دنبال نان بودند و واقعا آن. هاي سنديکاليستي دستگير شده بودند فعاليت
گي ما را به يک  داده بوديم که زنده همين کانوني بودند که در زندان تشکيل

در فکر رياست و بلند پروازي نبوديم چون از طبقات باال  ]ما[ .طريقي تأمين بکند
ما به اين . ي نداشتيمي بنابراين دسته. هم که نبوديم تا دنبال امثال اين قاجارها برويم

ديگر را گير  م همهرکدا. ها را شناخته بوديم آن. کرديم ها اعتنا نمي پنجاه وسه نفري
کردند خوب ما خودمان  تعريف مي استالينداده بودند بعد هم روسيه را نديده از 

شد  وگو مي جلسات که گفت  در بعضي. ايم و قضايا را ديده بوديم جا بوده آن
کار را مجازات کرده  نايتج گوييد، استالين فقط افراد طور مي اين چراپرسيدند  مي

مخصوصي نبوديم  ي هواال يک دست. گرفت ها نمي ما با اين ي هاست بنابراين معامل
 "ها معموال اين. ديگر را گير داده بودند ارادتي نداشتيم فقط به پنجاه و سه نفر که هم

تروتسکيست است و  يوسف "زدند که مثال هاي سياسي مي به ما برچسب
  .هاي ديگر حرف

که با لنين تبعيد بود  در زماني گفتند دانستم که مي از تروتسکي همان را مي      
 در زماني. افتد گفته است بايد در دنيا انقالب پشت هم راه بي اشتباهي داشته که مي
آمدند  جو بوديم هم تروتسکي و هم بوخارين و هم استالين مي که در مسکو دانش

آن وقت . شان هم براي ما مساوي بود هاي و صحبت. کردند و براي ما صحبت مي
ن به ايران آمدم، تروتسکي در رأس کار بود وتازه از وزارت جنگ هم که م

موضوع تروتسکي مطرح نبود و بعد از آن هم در آبادان بودم و از . استعفا کرده بود
آدمي که . از نظر تروتسکي هيچ اطالعي نداشتم "اصال. ندان افتادمزآبادان هم به 

حاال اين . تالينيست بشودتواند تروتسکيست يا اس طوري مي نظري را نداند چه
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من . اش از کجا بود؟ اين آرداشس ارمني يک خطايي کرده بود ها ريشه صحبت
. گويم، روي آن اشتباه من در زندان به او توپيدم نگفتم و حاال هم نمي "ااخالق

ش هم از ا کردن مطرح خان آرش شده بود و کشف اين قضيه هم از طرف عطااهللا
 "بعدا. به او توپيدم و قضيه در تشکيالت زندان مطرح شدمن . طرف قازار سيمونيان

که ما را به بندرعباس بردند و در يک اتاق  وقتي احت. هم ديگر با او حرفي نزدم
شايعه از طرف او پخش شد و از زندان هم شروع . زدم بوديم هم با او حرف نمي

اين شايعه را  آمد شان مي کنيم خوش اعتنايي مي ديدند ما بي نفر مي ۵۳اين . شد
بعد از شهريور بيست هم که . ها برسد بزرگ بکنند که به گوش استالين و روس

 "ها نزديک شوم اين مسئله را بزرگ کردند که مثال ترسيدند من به روس مي
شوروي مسئله استالين برايم روشن شده  من ازهمان ايام اقامت در. اعدام شوم  من
طور بازي در  گونه است و چه هاستالين چ ديدم که انتخابات در شوروي مي. بود
لنين  احت. از همان موقع برايم مشخص بود. اش را با چشم خودم ديدم همه. آورد مي

. اين را مواظب باشيد ،گويد که اين آدم خودپسندي است اش مي نامه در وصيت
وزير و از  اوف که جانشين لنين شد و نخست عالوه شايعه بود که دکتر نريمان هب
بنابراين من . هبران آذربايجان شوروي بود، او را هم استالين مسموم کرده استر

براي . حالم الهوتي گفت که من خوش اگفتم که حت. از استالين نفرت داشتم
ها، گفتني  مورد زندان و زنداني در. کشت که اگر نرفته بودي استالين تو را مي اين

وب و کارگران نفت جنوب و يک عده ما بوديم از شرکت نفت جن. زياد است
هيچ دليل و  ،وضع ما معلوم بود اعتصاب کرده بوديم اعتصابمان با زمينه بود

شد  چون اگر هم معلوم مي. اندازند نبود مدرکي هم که بتوانند گردن ما چيزي بي
هميشه . جا يک مؤسسه جهاني است ايم، آن که ما به سنديکاي جهاني مربوط بوده

ايم و بعد از زندان هم  هم با سنديکاي جهاني مربوط بوده "بعدا کشيديم و ما داد مي



۸۴ 

بنابراين آن يک . شديم و در خارج رفتم در سنديکاي جهاني شرکت کردم دعوت 
  .ي بچسباندي موضوع ننگيني نبود يعني چيزي نبود که به من يک وصله

 "ر اراني واقعاها دکت سه نفر هم بايد گفت که درميان آن درمورد گروه پنجاه و      
. ، دکتر اراني عالم و دانشمند بودبود و انساني يک آدم خوش اخالق وخوش خلق

 اگر دکتر. عالقه به ملت خودش داشت. شد و آلت دست کسي هم نمي انسان بود
او را از . شد ها واقع نمي تحت تأثير خارجي "اآمد مطمئن نفر بيرون مي ۵۳اراني با 
تحصيل کرده،  "اتمام. طور، جوانان خوبي بودند ا هم همينه بسياري ازآن. بين بردند

ها را کمونيست زورکي  آن. غش که به زندان افتاده بودند آاليش، بدون غل و بي
کمونيست يا   يي عدهها  شايد در بين آن. اکثرشان کمونيست نبودند. گفتند مي

ادي چون افر .مثل کامبخش ولي مخلصين اين گروه چنين نبودند. جاسوس بودند
مردان پاکي " منو و غيره در آن موقع تماما] فريدون[حکمي، ]نقي علي[طبري، 
فقط بعد از زندان بود که به اين راه افتادند و هيچ يکي قدمي برنداشتند که  .بودند

جاسوسي گرفتار شده    ولي گروهي نيز بودند که به جرم. به نفع ملت ايران باشد
زمان امنيت شوروي بود که مدتي در ايران فعاليت آقابيگف از مأمورين سا. بودند

 دارايي و قبيل وزارت جنگ و هاي حساس از وزارتخانه کرده بود و عناصري در
خورد و از طريق  ها مي آقابيگف يک پولي از شوروي. ي مخابرات داشت اداره

ت را گويد بايستي که خاطرات دولت فرانسه به او مي. شود ايران به فرانسه پناهنده مي
کساني را که  اآيد و حت آقابيگف مي. گي بدهيم هبنويسي تا ما به شما پناهند

در مخابرات با فالني با اين  "که مثال .دهد شان از يادش رفته بود نشاني مي اسامي
ديگر را  گيرند و همه يک ها را مي چند نفر از اين. شرايط و مشخصات مربوط بودم

رقي، شرابي و مأمورين شهرباني يک شب ع. ان بودب شان ايران رئيس. دهند گير مي
دهند که بابا ما دنبال يک چنين اشخاصي  دهند و وعده مي ها مي ترياکي به اين
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ي سياسي بشويد و از  کنيد، خودتان رئيس اداره گشتيم چرا با خارجه کار مي مي
 دو. گويند و دستگير شدند ها هم خام شده همه چيز را مي ها و آن اين حرف

ها را اعدام  اين. ان و يکي خاقانيب ان را به اعدام محکوم کردند، يکي ايرانشنفر
ها هم  هاي مختلف طوالني محکوم کردند که يکي از آن کردند و بقيه را به حبس

يک . تهران بود سيد باقر امامي و به او هم حبس ابد دادند ي هاز اقوام امام جمع
  .ها بودند ي هم ايني دسته

  
  اهللا از زندان تفرار عز

  
العاده ساده و خوش  اهللا بود، جواني بود فوق ش عزتا ها که اسم يکي از زنداني      

به . حبس ابد داشت. اعتماد بود  ي هم نبود ولي قابلي آدم تحصيل کرده. اخالق
طوري فرار بکنم؟ گفتم اين حياط  گفت چه. اهللا گفتيم که عزت بيا و فرار کن عزت

جا  من غروب تو را آن.) شکستيم جا ما قند زندان را مي در آن(کافه دست ماست 
حال  اهللا خوش عزت. و فرار کن و برو باال ناودان را بگير. بندم گذارم و در را مي مي
فردا نه پس فردا . همين کار را کرديم و او هم ناودان را گرفت و فرار کرد. شد

حاال تمام رؤساي . ن گرفته بودنداو را در بيرون زندا. اهللا را آوردند ديديم عزت
طوري رفته باال و  ها آمدند که ببينند و امتحان کنند که اين چه زندان و پاسبان

به عزت رسانديم که عزت اگر . جلويش را بگيرند "طوري فرارکرده که بعدا چه
. اند که امتحاني است ها دستور داده فرار بکني تيراندازي نخواهند کرد، چون به اين

  !هم از فرصت استفاده کرد و اين بار براي هميشه فرار کرداو 
  

  تبعيد به زندان بندرعباس
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ما را با هم دوتا دوتايي زنجير  ،ه نفر از ديگر رفقاي زندانييک روز به اتفاق نُ      
مرا هم در يک ماشين سواري وسط خودشان . بستند، سوار يک اتوبوس کردند

رويم،  ما نفهميديم به کجا مي. برد خلعتبري بود ا مياسم آن افسري که ما ر. نشاندند
ما را . رويم ولي از شاه عبدالعظيم که گذشتيم متوجه شديم که به طرف جنوب مي

در شهرباني بوشهر پيرمردي رئيس شهرباني بود  .به اصفهان، شيراز و برازجان بردند
خودم، پسرهاي  هاي ش را باز کرد و ما را به آغوش گرفت که بچها و آمد و آغوش

خوش شديم که  دل. ها مردمان پاکي هستند و خيلي محبت کرد اين! خودم آمدند
الاقل اگر از زندان ما را بيرون کشيدند، هرکجا باشيم تحت نظر يک چنين شخصي 

نزديک غروب بود و  "اتقريب. حال بوديم که به شهرباني آمديم هستيم و خوش
گفت اين پسرهاي من امشب مهمان ما  رئيس شهرباني پاسباني را صدا کرد و

پاسبان رفت و نيم ساعتي طول کشيد برگشت و آمد . هستند، برو چلوکباب بياور
: پاسبان رفت و آمد گفت. گفت برو کباب بيار. قربان چلوکباب تمام شده: گفت

ببينيبد که : بعد رو به ما کرد و گفت. گفت برو حاضري بيار. قربان کباب تمام شد
شود کار کرد؟ پاسبان رفت که حاضري  ها مي با اين .کنم اني کار ميبا چه کس

شوم تا او بيايد شما  تان مرخص مي بياورد و رئيس شهرباني گفت من از خدمت
پاسبان رفت و آمد و گفت قربان حاضري هم نبود ديگر دکاکين . استراحت کنيد

ضياء، (نفر آقايان الموتي ده نفر بوديم، من بودم و سه . ما را بردند زندان. بسته است
، علي )ينييخو(کامبخش، شورشيان، رحيم همداد ) نورالدين و عمادالدين الموتي

بندهاي آن  از يکي از. اميد، آرداشس ارمني و يک آذربايجاني به نام فرهيخته
خواهيد به شما  چيزي نمي بند زنانه بوده خانمي صدا کرد که نان و "ازندان که ظاهر
طور نه؟ گفتيم نه گرسنه نيستيم و  ايد، چه گفت من مطمئنم گرسنه. نهبدهم؟ گفتيم 

ش اين است ا گفت نه اين رئيس شهرباني عادت. اشتها نداريم "از راه آمديم و اصال



۸۷ 

معلوم شد آن زن روسپي و فاسد به . فرستد جا مي ش را گرسنه به اينا که زنداني
ست اين نوع اشخاص گرفتار ما در د. مراتب بهتر از رئيس شهرباني بوده است

من، آرداشس، . هاي مختلف بعد از چند روز ما را قسمت کردند به قسمت. بوديم
ما را سوار کشتي . شورشيان و فرهيخته را به بندرعباس و بقيه را به جزاير فرستادند

بند آوردند و گفتند  يک افسر شهرباني با سه يا چهار پاسبان آمدند و دست. کردند
شورشيان را که  "ااتفاق. هر چهار نفر را به هم بستند. بند بزنيم را دستبايد شما 

من هم جوان بودم . بند زدند ش را به دست من دستا گفتند سفليس دارد دست مي
  .و خيلي از اين چيزها نفرت داشتم

ها عاجزتر که  آن شب که در کشتي بوديم با خودم فکر کردم که ما از اين      
ها  المللي است ما چرا از اين هم که ايران نيست، وسط دريا و آب بين جا نيستيم، اين

بند بزنند  ها حق ندارند به ما دست رفقا را پيدا کردم و گفتم بلند شويد اين. بخوريم
پاسبان است، دو تا لگد . جا برويم ها را خلع سالح کنيم و از اين توانيم اين و ما مي
صدا کردم و گفتم ما . کنيم فتند که کمک ميموافقت کردند و گ. افتد بزنيم مي

افسر را صدا کردم وگفتم . خواهيم توالت برويم، دست و پاي ما را باز کردند مي
گفتم . دانم نه، نمي: کني؟ پدرسگ چرا ما را حبس کردي؟ گفت مرتيکه شرم نمي

بند  گفت ما چه کرديم؟ گفتم اين دست. فهميه گيريم تا ب مي ات را االن اسلحه
. بند راحت شديم اين دست هرحال ازه ب. اند داده يست؟ گفت واهللا به ما دستورچ

تهران  رئيس شهرباني بندرعباس درآن زمان عمادي بود که درگذشته مدتي در
وقت قرار بود شورشي در زندان به راه افتد يا کسي را  مدير زندان بود و هر

او هم در مقابل براي ما . داديم در پست او فرار نمي. خواستيم فرار بدهيم مي
خوشي ما  حاال دل. جا شده بود اين رئيس شهرباني آن. آورد قاچاقي مي ي هروزنام

در زندان به . دادند اين بود که دوست ما رئيس شهرباني است و ما را تحويل او مي
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آن وقت بادگير خيلي اهميت داشت چون . من و آرداشس يک اتاق بادگير دادند
رئيس . را اتاق عقبي جا دادند) شورشيان و فرهيخته(دو نفر  کولر نبود و آن

جا  که آن در صورتي. شهرباني و رئيس زندان آمدند و مقدار زيادي ميوه آوردند
ها گفتند که اين را رئيس براي شما از سيرجان آورده  بعد پاسبان. شد ميوه پيدا نمي

جا ناراحت  اين "الحال شديم چون اق خوش. آييد چون فهميده بود که شما مي
  .نبوديم

 .در اين دو سال هميشه مريض بوديم. دو سال در زندان بندرعباس بوديم      
ي را گرفته ي يک خرابه .زندان نبود. مريض بودند  تر تب ماالريا داشتيم، همه بيش

جا که  چون آن. جا بردند ما را هم آن. جا ريخته بودند را آن  يي عدهبودند و يک 
جا، دوتا  يک عده دزد را گرفته بودند انداخته بودند آن. ياسي نداشتندزنداني س

ها ديگر برگشتني  از تهران خبر داده بودند که اين. ش را به ما داده بودندا اتاق خوب
دو . اش برگشت عمادي از آن روز رويه. جا بميرند نيستند و مواظب باشيد که همين

کم با بيرون هم ارتباطي  کم. متفقين آمدندکه  ۱۳۲۰تا  ۱۳۱۸از . جا بوديم سال آن
شده بود  جا تبعيد زاده که در گذشته با ما در زندان بود به آن چون علي. پيدا کرديم

زاده  علي. خبر نبوديم ذا از بيرون هم بيهل. کرد و در شهرداري بندرعباس کار مي
کرد  حصيل ميبعد با ما در کوتو ت. التحصيل از آلمان بود تحصيل کرده بود، فارغ

او را گرفته بودند و در تهران حبس بود ولي در تهران کساني را که به اتهام  "بعدا
شد و بعد از محکوميت  چند سال محکوم مي داشتند، گرفتند نگه نمي جاسوسي مي

  .زاده به بندرعباس تبعيد شده بود علي. کردند او را به شهري تبعيد مي
  
  فرار از زندان بندرعباس ي هنقش
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با او رفيق شده بوديم و . در بندرعباس رئيس زنداني داشتيم به اسم مشکين قلم      
شد و او را عوض کردند و يک عده  آدم بدي نبود ولي شهرباني از اين قضيه با خبر

با ديگران . رويم جا داريم از بين مي ما ديديم ديگر اين. نادرست را مأمور ما کردند
رئيس شهرباني . قبول کردند. کنيم مي بندرعباس فرار صحبت کردم که ما از زندان

شد شورشيان با فرهيخته،  پس قرار. کردند و رئيس زندان به اتاق ما رفت و آمد مي
چه نازک که شد، شب در  اقتبه تدريج . ندنَشان خشتي بود را بکَ که ديوار اتاق

زدند خيس  ميديوار را آب . ندندکَ ها حدود بيست روز با قاشق مي اين. برويم
توانيم  شده و مي يک روز آمدند و گفتند که حاضر. کندند کردند و مي مي

ها را که حاضر به  قرارشد که يک نفر از زنداني. چون جايي را بلد نبوديم. فرارکنيم
يک جواني . اين کار بوده و اهل بندرعباس و بلد باشد با خودمان برداريم و ببريم

او را . جا را بلد است گفتند که همه مي. نابينا بود شا را پيدا کردم که يک چشم
. جا ديوار را بشکافيم و در برويم شب آورديم به اتاق خودمان خوابانديم که از آن

جا را  به آرداشس گفتم شما برويد آن. شد آمديم، من مريض بودم و دستم بلند نمي
اه مقداري حلوا پخته براي ر. من قدرت اين کار را ندارم ،سوراخ کنيد تا فرارکنيم

بوديم و هرکدام از ما يک بطري آب هم برداشته بوديم که در راه اگر تشنه شديم 
اول آن پسر رفت و گفت . بخوريم و اگر پاسباني آمد با آن از خودمان دفاع کنيم

جا روشنايي افتاد و  از آن. تر سوراخ نشده است خيلي سخت است يک ذره بيش
ترسد و  من خيال کردم مي. بود از حياط، پاسبان ببيندممکن . خيلي خطرناک بود

گويد خيلي  ديدم راست مي. او را پايين کشيدم و خودم رفتم. گويد دروغ مي
با يک مقدار گل . گفتم يک خرده گل بدهيد. آن طرف سفت بود. مشکل است

آن پسر را هم رد . آمديم و خوابيديم. روي سواخ را پوشاندم که روشنايي نيفتد
فردا باز . شود کنيم تا ببينيم چه مي ديم و گفتيم فردا دوباره شروع به کندن ميکر



۹۰ 

ولي چون ديوار نازک شده بود صدايش به بيرون . هم شروع به کندن کردند
جاست و  ل سياهي در آنبيند يک گ کند مي نگاه مي. شنود رفت و پاسباني مي مي

اول . گردند ها را مي اند و اتاق يي از شهرباني آمده ديديم که عده. کند خبر مي
خيال کردند از طرف زندانيان ديگر . حدس نزدند که ممکن است از طرف ما باشد

از پشت بام معين شد . بعد که پيدا نکردند رفتند که از پشت بام معين بکنند. است
ست  گفتم که خوب رفقا حاال وضع ما طوري. که اتاق فرهيخته و شورشيان است

ميريم حاال  مي "ما که بعدا. کنند نکشند و خفه نکنند حداقل مسموم مي که ما را اگر
ها هم به عجز و البه و  عجز و البه و اين چيزها نکنيم و آن. گي کنيم همردانه ايستاد

ديدم رئيس . زدم من آمدم توي حياط و قدم مي. اين چيزها گوش نخواهند کرد
ها  چون از اتاق آن .رشيان زدزندان که اهل مشهد بود آمد و يک کشيده به شو

من هم . اتاق ما کاري نشده بود من و آرداشس محفوظ بوديم. سوراخ شده بود
چرا که . کرد کشيده را که خورد فرار. آمدم يک کشيده به رئيس زندان زدم

شورشيان و : بعد از مدتي يک پاسبان گفت. ها به سرش بريزند ممکن بود زنداني
ها شروع به  ه با شورشيان به حياط آمديم و براي زندانيهمرا. خواهند شما را مي

چرا نشستيد، چرا  المللي است، جنگ بين صحبت کرديم که دنيا به هم خورده،
  .ها شکنيد و از اين حرف کنيد، چرا زندان را نمي شورش نمي

ها  از پاسبان پرسيدم آن. مدتي فرهيخته و آرداشس را خواستند و بردند بعد از      
بعد هم آمدند . يک زندان تازه ساخته بودند. به زندان بردند: کجا بردند؟ گفترا 

ديدي چه کار کردي،  !خان يوسفگفت . مرا پيش عمادي رئيس شهرباني بردند
زندان بميرم که تو را اعدام  در. گفتم اعدام بکنند. ممکن بود مرا اعدام بکنند

گفت . تعجب کردم. زند حرف مي تر هرچه من تندتر گفتم ديدم او ماليم. کنند مي
طور؟ شما سه نفر از رفقاي  گفتم چه. آخر ما با هم رفيق بوديم باز هم رفاقت کنيم
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من . آورند ايد و حاال با هم رفاقت کنيم؟ گفت نه رفقاي تو را هم مي ما را برده
حاال من هرچه تندتر  داشتيم که ماها را مسموم کنند و انتظار. تر شد تعجبم بيش

گفتم رفقايم را هم بياوريد تا ما عليه شما تبليغ و . شود مي تر روم اين ماليم مي
. و بعد ازمدتي رفقاي ما را آوردند. آورند مي: گفت. ها را تحريک نکنيم زنداني

هنوز . فهميم ش را هم نميا حاال چهار نفري نشسته و همه متعجبيم و علت
ها مصادف شده  قصد فرار ما با هجوم آن. اند دانستيم که متفقين وارد ايران شده نمي

که  صورتي در. کردند که ما از اين موضوع اطالع داريم بود و تصور مي
  . شکافتيم چون اگر اطالع داشتيم ديگر ديوار را نمي ،ترين اطالعي نداشتيم کوچک
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  بخش سوم
  
  
  
  
  
  
  

  رهايي از زندان و بازگشت به تهران
  

گفتم اگر . که مرخص هستيد و به شهرباني بياييدسه روز ديگر آمدند و گفتند       
گفتند نه، . گذارم جا نمي روم و پايم را در آن مرخص هستم ديگر به شهرباني نمي

گفتند . جا رفتيم وصحبت کرديم به آن. اند شما را به منزل رئيس شهرباني خواسته
جلوي مرا  ش آمد وا خانم. گفتم نه و بلند شديم که بيرون بياييم. است شام حاضر

زاده را پيدا  جا خورديم و فرداي آن روز علي شام را در آن. گذارم گرفت که نمي
از . با وضع هم آشنايي داشت. زاده آدم تحصيل کرده و باهوشي بود علي. کرديم

سفر  ي هايم شما دو سه روز باشيد تا هزين شهرباني گفتند که ما تقاضاي هزينه کرده
پرسيدم پول داري؟   زاده من از علي. به تهران بفرستيمشما را بفرستند و شما را 

گفتم پس معطل نشويم چون . توانيم به تهران برويم يک مبلغي دارم و مي: گفت
را تصرف کنند و ما را به هندوستان يا عربستان و  جا اينها  انگليسيممکن است 

مديم به اصفهان، حرکت کرديم، آ. فتيما بيها  انگليسيجاها ببرند و دوباره گير  اين
نام . در اصفهان يکي از زندانياني که با ما دوست و اهل کرمانشاه بود اقامت داشت
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روشن در . بود همان کسي است که در مجلس به فروغي سنگ انداخت روشناو 
منزل زيلويي  ي هبدبخت يک گوشديدم . ش رفتيما اصفهان بود، دو سه روز به منزل

. گفتم پاشو برويم. دنک گي مي باري زنده ک وضع فالکتانداخته و با زن و بچه با ي
او را آورديم و سوار . گفتم پاشو برويم، اوضاع به هم خورده. گذارند گفت نمي

تواند برود، ما هم حمله کرديم  آقا نميپاسباني آمد و تا گفت اين . ماشين کرديم
م برداشتيم و به روشن را ه. عقب رفت ترسيد و. ايد شما مانده که اصل کار رفته و

  .تهران آورديم
خانه به اسم روشن يا گلشن بود و  در تهران، سه راه امين حضور يک مهمان      
بعد از سيزده . زاده پولي دارد و نه من و نه روشن حاال نه علي. جا منزل کرديم آن

خانه و  پول در يک مهمان سه نفر آدم بي. ها تمام مندرس شده بود سال لباس
 احت. چيز بيگانه کرده بود سيزده سال زندان ما را از همه. ف بوديمبالتکلي

ديگران آمدند و ما را . شناختيم در تهران هم جايي را بلد نبوديم و کسي را هم نمي
پيدا کردند چون وضع بسيار بدي داشتيم و به خانواده هم دسترسي نداشتيم که 

رضا روستا را . رضا روستا بود اولين کسي که به ديدن ما آمد. بتوانند کمک بکنند
چون جزو . شناختم به اتهام جاسوسي گرفته بودند و من او را از مسکو و زندان مي

. آمد سراغ ما و گفت خوب به موقع رسيديد شانس آورديد .محصلين کوتو بود
. ايم به نام حزب توده که ما حزبي تشکيل داده گفتيم براي چه؟ گفت براي اين

. کساني اين کار را کرديد؟ گفت با همراهي شازده سليمان ميرزاگفتم شما با چه 
گذاشتيد  مي. کثيري زنداني و تبعيدند ي هگفتم چرا اين کار را کرديد؟ چون عد

داديم که ببينيم راجع به  ي تشکيل ميي آمدند و يک مجلس مشاوره ها هم مي آن
منظورش . (اند تهگفت رفقا گف. عجله کرديد. ايران چه فکري بايد کرد ي هآيند

خوب  .رفقا دستور دادند و ما هم اجرا کرديم) .از رفقا مأموران استالين بود
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گفتم نه اين براي ما مناسب نيست که . به موقع آمديد و بياييد با هم کار کنيم. است
هم بدون حضور ملت ايران آن . بياييم به امر مأمورين خارجه حزبي تشکيل بدهيم

ي يکي مردم را جمع بکنيم اين صحيح نيست و شما کار غلطي دو نفر بنشينيم و يک
روستا دست خالي رفت و . از ما دوري کنيد چون ما اين کاره نيستيم. کرديد
پوليم چرا اين  اين موقع که ما بي ش تلخ شد و گفت درا زاده يک خرده اوقات علي

گفتم . کنيم نميکنيم و چه کار  رفتيم تا ببينيم چه کار مي کار را کردي؟ حاال مي
تواند مثل تجارت از  نه اگر آدم در سياست ننگين بشود ديگر نمي

رضا روستا رفت و دومين شخصي که پس از ورود ما به . اختالس بيرون بيايد
باجناق  "اضمن. شادان متولد قفقاز و آذربايجاني بود. تهران پيش ما آمد شادان بود

زيادي به  ي عده. ش بردا برداشت و به منزل اين آمد و ما را. زاده هم بود برادر علي
يا . شناختيم را هم نميها  شناختيم و بعضي ها را مي ديدن ما آمدند که بعضي از آن

ها پذيرايي  و مرحوم شادان از تمام آن. آمدند از تعجب بود يا به احترام ما مي
من . بوداز جمله اشخاصي که به ديدن ما آمد، يکي هم عبدالقدير آزاد . کرد مي
تر بشود و از عائله شادان زياد شرمنده  خواستم رفت و آمد کوتاه االمکان مي يحت

تا بعد از نصف  "اعبدالقدير آزاد آمد و تقريب. چون سوابقي هم با او نداشتم. نشويم
 حاضر  آيند و ما بايد هاي آلمان به ايران مي به من گفت فاشيست. شب نشسته بود

است، شما  طور هگفتم آخر اين چ. من تعجب کردم. کنيم ها همکاري باشيم با آن
گفت نه . تبعيد، حبس، اذيت و شکنجه شديد. مدتي در راه آزادي، مبارزه کرديد

  ! کنيم کنند و ما ايران را آباد مي ها به ما کمک مي آن
تعجب دوم من از پيشنهاد روستا و آزاد اين بود که در اتحاد جماهير شوروي       

ها در  گونه اين الملل سوم کمونيستي و سنديکاي جهاني را منحل کردند چه که بين
اين خيلي جاي تعجب بود و باور کردني هم . خواهند تشکيالت بدهند ايران مي
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چون اين کار به همکاري انگليس و آمريکا نياز داشت و اگر تشکيالتي را در . نبود
. توانستند جلوگيري بکنند ها مي آن خورد و مي ها بر آوردند به آن وجود ميه ايران ب

اين کار را انجام ها  انگليسي درصدد تحقيق برآمديم و معلوم شد که با نظر خود
داران زيادي داشت و انگليس و  چون در آن زمان در ايران فاشيسم طرف. دهند مي

شوروي درصدد برآمدند يک تشکيالتي به وجود بياورند که مردماني که دنبال 
ها  اين تشکيالت عبارت بود از طرف روس. ند بروند توي آن تشکيالتماجرا هست

 ي حزب همراهان به وسيله. ها حزب همراهان حزب توده و از طرف انگليسي
ن فاتح کارمند شرکت نفت به وجود آمده بود و حزب توده هم به خا مصطفي
ران رسيده روستا در ساوه بود و چون زودتر به ته. سليمان ميرزا و روستا ي وسيله

براي ما روشن بود . ها هم راهنمايي کردند ها دسترسي پيدا کرد و آن بود به روس
الملل  بودند، بين توانستند در چنين موقعيتي که خودشان در خطر ها نمي که شوروي

کشته بودند و اين  "اکمونيستي جهاني را منحل کرده بودند و رهبران آن را هم تمام
ي تشکيل بدهند و بخواهند قدرت را در ي م داده و حزب تودهکار را به تنهايي انجا

  .دست بگيرند
 ]فريدون[ چي، البته در آن زمان تعدادي از همان پنجاه و سه نفر هم مانند عتيقه      

يک روز مرحوم خليل . منو و خليل ملکي به تشکيل اين حزب خوش بين نبودند
گفتم . ام و نادم هم نيستم نرفته  ملکي مرا در خيابان ديد و گفت به حزب توده

بعد که . حزب توده حزبي نيست که اساس درستي داشته باشد. خوب کاري کردي
 اجا سر درآورد و حت کار حزب رونق گرفت ديدم خليل ملکي هم از آن

ها  کارگرها را به جلسات آن از  يي عدهمن محرمانه . ها شده بود گوي آن سخن
 "افور. توانستند جواب دهند ها نمي دند که آنکر فرستادم وسئواالتي مي مي
  .هستند افتخاريها از رفقاي  گفتند اين فهميدند و مي مي
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  در جستجوي کار
  

توانستيم در تهران زياد بمانيم چون وضع اقتصادي  وضع ما طوري بود که نمي      
 داد ورحيم هم با او صحبت کرد و من و ،زاده با ديبا آشنا بود علي. ما خراب بود

ديبا شرکتي به نام ديبا و بيات داشت . زاده را استخدام کرد که به دليجان برويم علي
. کارهاي مختلفي به ما رجوع کردند. که راه دليجان تا اصفهان را کنترات کرده بود

» سيونآسيتو«زاده را که زبان روسي، انگليسي و فرانسه بلد بود مأمور  علي
)Situation کردند که وقتي که براي ديدن  )ه معناي موقعيتاصطالح فرانسه ب

رحيم همداد در حسابداري استخدام شد و من . آيند اين آقا راهنمايي کند ها مي راه
آن بيابان براي کارگران خوراک پيدا  چون در. هم مأمور تهيه و تأمين غله شدم

خفيانه حمل م طوره بنابراين بايد غله را ب. حمل و نقل غله نيز قدغن بود. شد نمي
پرسند چرا دادي و  نمي. ديبا گفت که هرچه رشوه بدهيد، خواهيم پرداخت. کرد

منزل ها  خانه گذارند و در بهترين مهمان اختيار شما مي به کي دادي؟ ماشيني هم در
را  و سفارش کرد که از ماشين خودتان بيرون نياييد و بگذاريد شوفر در. کنيد

طور باشد شما براي ما غله  ولي هر. وقت بيرون بياييدن آو ، بازکند و احترام بکند
کردم و به  از آن مناطق غله تهيه مي ،به خمين و گلپايگان و اليگودرز رفتم. برسانيد

دو ماهي مانديم و حقوقي . فرستادم طور قاچاق و مخفيانه و شبانه به دليجان مي
در دليجان يک نفر . شد لباسي خريد گرفتيم چون خرج نداشتيم و با آن حقوق مي

پيش من آمد و گفت من بهترين آشپزم ولي چون مدتي زندان بودم و لباسم خراب 
من اقدام کردم و در دستگاه شرکت ديبا . پذيرند روم مرا نمي شده حاال هر کجا مي

در آن موقع که اين حرف را زد به من . هم بهترين آشپز بود "اواقع. استخدام شد
  .آيد اول بايد لباس تهيه بکند آدم که از زندان بيرون ميفهميدم . خيلي اثر کرد
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  تشکيل سنديکاي کارگري
  

زاده و همداد در شرکت  ولي علي. بعد از دو ماه استعفا دادم و به تهران برگشتم      
در آن دو ماه چون در بيابان بوديم از . ديبا و بيات يک سال مشغول کار بودند

ي مطالعه کردم ديدم هنوز سنديکايي تشکيل نشده کم. تحوالت تهران خبر نداشتم
احزاب مختلف زياد بودند ولي حزبي که ملي باشد و . اند و همه دنبال حزب رفته

اما زمينه براي سازماندهي فراهم . آدم با اطمينان وارد آن حزب بشود پيدا نکردم
ادان تبعيد يک عده از رفقاي ما که از آب "مثال. جا بودند چون رفقاي ما همه. بود

چند سال بعد از زنداني شدن ما قرارداد (شده بودند و بعد از تمديد قرارداد نفت 
پولي . در تهران جايي نداشتيم. شان به سر کار برگشته بودند يک عده) تمديد شد

چي که  لهذا اولين کاري که کردم با مهندس عتيقه. هم نداشتم که اتاقي تهيه کنيم
مهندس گفت ما يک شرکتي داريم و شما . کردم نفر بود صحبت ۵۳يکي از 

سپارم که شما را راه بدهد تا جلسه  مي به سرايدار. يديجا بيا ها به آن توانيد شب مي
جمله  رفقا را جمع کرديم از جا جلسه داشتيم و حدود يک ماه درآن. تشکيل بدهيد

اال فوت بود که معلم بود و ح جيرانآقا نامي بود،  آمدند عباس کساني که مي
زار پاساژ بهرامي يک اتاقي اجاره کرديم  بعد آمديم در الله. ديگر  يي عدهکرده و 

را اعالم  برزگران ايران کارگران و ي هاتحاديو با نصب تابلويي تشکيل 
ها کارگر بودند و چند نفر از گروه پنجاه و  از آن  يي عده. رفقا جمع شدند. کرديم

س حکمي که وکيل دادگستري بود و خود مهند سه نفر هم مانند فريدون منو و
ديگر دور ما جمع   يي عده از کارگران هم داداش بخشي و. چي به ما پيوستند عتيقه

البته نه وزارت کار بود که تشکيالت به ثبت . واقعي به وجود آمد يشدند تشکيالت
تياج حاال اح .برد و نه دولت چنين مقرراتي داشت که اتحاديه را به ثبت برساند
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که وکيل (من و خليل انقالب . ها تشکيالت بدهيم داشتيم که در شهرستان
. تشکيالتي به وجود آورديم   جا به تبريز رفته و در آن) نفر بود ۵۳دادگستري و از 

بعد از آن . تشکيالت هم به سرعت توسعه پيدا کرد و قدرت زيادي به دست آورد
به تهران برگشتم و از تهران به  "اکه تشکيالت استحکامي پيدا کرد، من مجدد

تر اعضاي  بيش. از مازندران تا گرگان را نيز تشکيالت دادم. مازندران رفتم
متخصص بودند و در ميان کارگران  "اتشکيالت ما از کارگران وزارت راه و اکثر

ها هم ممانعتي پيش  روس احت. در آغاز مانعي بر سر راه ما نبود. نفوذ داشتند
نداشت و در مازندران هم ن کارگري ازماسب توده هم درآن زمان حز. نياوردند

. لذا تا گرگان به دست ما افتاد به جز شاهي در جاي ديگر تشکيالتي نداشت،
رهبري تشکيالت ما را در گرگان بابايي نامي برعهده داشت که ترکمن و از پنجاه 

  .و سه نفر بود
تهران برگشتم و يکي از کارگران جا راحت شد به  وقتي که فکرم از وضع آن      

به اهواز فرستادم تا در ، نفت جنوب به نام علي اميد که با ما تبعيد و در حبس بود
در ا ه جا شروع به کار کرد و تشکيالت او هم در آن. جا تشکيالتي راه اندازد آن

مأمورين شوروي اميدوار بودند که شايد در آخر ما . ظرف دو سال توسعه پيدا کرد
ها جلب شويم ولي خالف اين را ديدند و به حزب توده گفتند اين چه  طرف آن به

براي  "ابنابراين حزب توده هم بعد. ها سازمان دارند و شما نداريد وضعي است؟ آن
  .هاي کارگري اقدام کرد تأسيس اتحاديه

  
  اهداف ما

  
هم در ممالک اروپا و آمريکا . شورا بهترين دمکراسي استنظر من ه ب      
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طور تعريف  توان شورا را به عنوان مثال اين مي. تواند برسد دمکراسي به اين پايه نمي
کرد که ما در يک دهي جمع شويم و نسبت به وسعت و تعداد نفرات آن ده افراد 

همان  ي پنج نفر، هفت نفر، يازده نفر و يا کم و بيش براي اداره. شوند انتخاب شورا
خود اهل ده از . جاي ديگر مأمور بيايد ده را اداره بکندديگر لزومي ندارد از . محل

کنند و اين دهات هرکدام جداگانه اين  نتخاب ميي خودشان ا خودشان براي اداره
ش به ا گاني نسبت به وسعت ههر يک نمايند. روند بعد به قصبه مي. کنند کار را مي
. کنند خاب ميشوند، شوراي قصبه را انت در قصبه هم جمع مي. فرستد قصبه مي

ست که خود  اين بهترين چيزي. رود طور تا شهر و واليت و ايالت و مرکز مي همين
منتها در اتحاد . تر باشد کنم از اين دمکراسي کنند و فکر نمي مردم انتخاب مي

سه، چهار سال   جا شوراهاي آن. جماهير شوروي شورا از بين رفت
م شوروي بود، مثل مشروطه و اش فقط در اس بقيه .تر دوام نياوردند بيش

  .دمکراسي ما
در اين رژيم هرکس . خواست ما از لحاظ سياسي يک رژيم دموکراسي بود      

اگر ما کارگران برديم ما حکومت تشکيل . تشکيل بدهد  اکثريت را برد حکومت
البته هرکسي مطابق منافع . ديگر برد حکومت تشکيل بدهدي  طبقهبدهيم و اگر 

ما اگر موفق بشويم بايد طوري بکنيم . ودش کشور را اداره خواهد کردطبقاتي خ
تا . آيد، از وقت تولد تأمين داشته باشد که بيکاري از بين برود و کسي که به دنيا مي

مان صحبت از  ما در تبليغات. ميرد بيمه باشد که مي قادر است کار کند و تا زماني
و دولت دمکراسي برقرار بشود و در  کرديم که اگر حکومت رژيم سوسياليستي مي

داديم در آن نه يک نفر در  آن ما اکثريت را ببريم و دولت سوسياليستي تشکيل مي
عدالت اجتماعي و . قصر بخوابد و نه يک نفر زمستان در کوچه و خيابان بخوابد

  .گي بشر باشد يک تعادلي در زنده
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کر و کارمند بتوانند اکثريت ف کرديم که کارگر و زارع و روشن ما کوشش مي      
اکثريت  ،را داشته باشند تا در صورت وجود دموکراسي و آزادي در انتخابات

اکثريت داشته باشيم و دولتي تشکيل بدهيم و اين دولت به مرور . مجلس را ببريم
افراد . تبديل به رژيمي شود که مردم را به رفاه برساند و از بدبختي نجات بدهد

تشکيالت ديگري . شدند بايست از طريق اتحاديه معرفي مي مورد نظر ما مي
موقعيت . ي نداشتيمبزحشد ولي ما  حزبي تشکيل مي  هم "اشايد بعد. نداشتيم

که رشد فکري  براي اين. تشکيل آن هم فراهم نشده بود که حزبي تشکيل بدهيم
. ش استخود ي رهبر طبقه. حزب رهبر طبقات است. جا نرسيده بود ها به آن ايراني

بنابراين من . تري داشته باشد تا بتواند مردم را رهبري بکند رهبر بايد شعور بيش
جهانشاهلو به من پيشنهاد کرد يک وقت . محيط را براي تشکيل حزب مستعد نديدم

که حزب تشکيل بدهيم موافقت نکردم، تازه اتحاديه تشکيل داده بوديم گفت يک 
  .حزبي هم تشکيل بدهيم

فکر داشتيم هم  ن بابت هم که آيا مشکلي به عنوان ارتباط کارگر و روشناز اي      
آمد که آدمي  اين مسئله وقتي پيش مي. بايد عرض کنم که چنين مشکلي نداشتيم

گي کشيده  مثل ايرج اسکندري شازده باشد و روح کارگري در او نباشد، نه گرسنه
که آن هم ) چي ندس عتيقهمه(فقط يک نفر بود . ما چنين آدمي نداشتيم. نه ذلت

که يک  براي اين. فکرهاي ما براي کارگر مفيد بودند روشن. دخالتي نداشت
شان باال  کردند و رشد فکري صحبت مي. دادند ها مي اطالعات و معلوماتي به آن

 ۱۳۰۶براي نمونه کارگراني که از . باال برديم "اما اين رشد فکري را واقع. رفت مي
اين . شان تحصيل کرده شدند هاي يل تشکيالت مربوط بودند، بچهبا ما تا زمان تعط

شان را با ذلت و  هاي تمام بچه. روحيه را پيدا کردند که بايد دنبال علم بروند
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. گويند دکتر است اش را مي کارگري که با ما بوده بچه. بدبختي تربيت کردند
  .برديم باال مي "ارشد فکري را نسبت. اش دکتر پدرش کارگر بوده بچه

 
  تظاهرات ضدفاشيستي

  
ها منتظر بودند که  اين. خواست کافتاردزه به ايران آمده بود و امتياز نفت مي      
خواهند با  در صورتي که دو تا دولت مي. ما بلند بشويم و تظاهراتي بکنيم  ي همه

ين نرفتن باد بگويم؟ ولي ا باد و مرده هم قرارداد به بندند يعني چه که بنده بيايم زنده
بنابراين . باد استالين بگوييد آمد که چرا نيامديد زنده  جرم بزرگي به حساب مي

ها تحت  ها و هم از طرف شوروي اتحاديه کارگران ايران هم از طرف انگليسي
جا فرماندار ما را  در آن. تظاهراتي کرديم و به گرگان رفتيم. فشار قرار گرفت

فهميدم در " بعدا. جا ميتينگ ندهيد ند شما اينا ها گفته احضار کرد و گفت شوروي
ستاني که من در لبه نام گ  هاي اتحاد جماهير شوروي ساري يکي از تاجيک

. به ايران آمده بود  اش بودم و حاال همراه نيروهاي شوروي تاجيکستان معلم
با ذوق و شوق بسيار و به اين . کنم ام و صحبت مي جا آمده شنود که من به آن مي
هايي که بر ضد  در صحبت. ايم به ميتينگ آمده بود اب که مدتي با هم بودهحس

صحبتم اين بود که . گرفتم تر منافع خودمان را در نظر مي کردم ببش فاشيسم مي
شود بايد کارگران  رود و در اين فتوحاتي که مي فاشيسم مغلوب شده و از بين مي

ران ايران هستند که مهمات را از چون اين کارگ. برداري کنند تر بهره ايران بيش
دهد که  گلستاني گزارش مي. ريزند ها مي جنوب به شمال برده و بر سر فاشيست

گويد کارگران ايران  هايش مي برد، و در نطق اسمي از ارتش سرخ نمي افتخاري
. کند در صورتي که فقط ارتش سرخ است که فداکاري مي. کنند هستند که فتح مي
. جا جلوي ما را بگيرند دهند که در آن ها به گرگان دستور مي اين بود که روس
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کنم و شما هم  گذارم تظاهرات کنيد گفتم تظاهرات مي نمي: فرماندار گفت
داديم که  طور بود که ما اول اعالميه مي روال کار اين. توانيد کاري بکنيد نمي

هر ميتينگ هاي ش بنا بود در يکي از ميدان. جماعت در ساعت معين حاضر شوند
بدهيم، آمدم ديدم هر چهار طرف ميدان را پليس گرفته است و مانع از ورود مردم 

اطالع  پليس بي" گري بکند معموال دانستم که اگر يک کاري را کنسول مي. هستند
به » کار شاه«خواهد اين  هر يکي مي. اطالع است است، آن يکي بکند آن يکي بي

ها گفتم  مقر ارتش سرخ رفتم و به فرمانده آن به. جمعي اسم خودش باشد نه دسته
جا ميتينگ ضدفاشيستي  خواهيم در اين ي کارگران هستم و مي که از طرف اتحاديه

طور که فکر کرده بودم از ممنوعيت  همان. شما به ما يک بلندگويي بدهيد. بدهيم
که  ديدم. در مورد بلندگو هم گفت يکي دو روز کار دارد. ميتينگ ما خبر نداشت

گفتم پس شما به ما هفت . مستعد است يک کمکي به ما بکند، اما وسيله ندارد
اين کار را که . ها بگذاريم تا ماشين نيايد هشت تا سرباز بدهيد که در چهار راه

هشت تا سرباز . توانيم انجام بدهيم بله اين کار را مي: توانيد انجام بدهيد؟ گفت مي
شهرباني و فرمانداري هم خيال کردند که . گذاشتمها گرفتم و در چهار راه  از آن

من . صحبت کرديم و ميتينگ تمام شد. مردم وارد شدند. اند ها اجازه داده شوروي
همين آدم رئيس کارگزيني . فرماندار معزول کردند" بعدا. هم به تهران آمدم

ام  براي اين کار تو پدر مرا در آورده و معزول: گفت وزارت کار شده بود و مي
  .کردند

  
  تالش احزاب ديگر براي جلب تشکيالت ما

  

آمدند از جمله از حزب همراهان که بياييد با هم  احزاب زيادي سراغ ما مي      
منو ] فريدون[ما آقاي . کاري کنيم در انتخابات هم شانس موفقيت ما زياد است هم
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ا چه کساني ارتباط کاره هستند و ب ها چه را با چند نفر مامور کرديم که ببينند اين
ها هستند و ملي  تر با انگليسي ها بيش ها رفتند و گزارش کردند که اين دارند، آن

ي رعد  ي روزنامه پس از مدتي ما را به اداره. اتحاد نکرديم  ها نيستند و ما با آن
خواهم با شما  گفت مي. جا است رفتيم و ديديم که مظفر فيروز آن. دعوت کردند
گفت . کرد ي رعد امروز را به نفع سيدضياء اداره مي يروز، روزنامهف. صحبتي بکنم

تري  خواهيم به شما يک جاي بزرگ جا براي شما کوچک است ما مي که اين
ي او در يک پاساژ  ي روزنامه ي ما و اداره من فکر کردم چون دفتر اتحاديه. بدهيم

تري به ما بدهد  رگخواهد جاي بز ترسد و مي است، او از رفت و آمد کارگران مي
بعد گفت شما وسايلي هم نداريد . گفتم خيلي خوب است. جا رد کند و ما را از اين

آور بود ولي  البته اين براي من تعجب. توانيم در اختيار شما ماشين بگذاريم ما مي
. پذيريم هرکس به سازمان کمک بکند ما مي. کند گفتم که خيلي خوب، آقايي مي

ديگر . سپارم که به شما کمک بکند گفت به دولت هم ميتشکر کردم باز هم 
توانند ما را منحرف  کنند مي ها فکر مي جا جاي تعجب نبود، معلوم بود که اين اين

خواهيد؟ گفت شما با آقا سيدضياءالدين يک  بعد گفتيم در مقابل چي مي. کنند
پيدا کرده بودم،  با آقاي سيدضياءالدين يک مقدار آشنايي" من بعدا  .مالقاتي بکنيد

چون شايعه بود که رضاشاه را او بر سر کار آورده . ولي آن موقع خيلي بدبين بودم
گفتم . ديديم و از رضاشاه هم رنجش زيادي داشتيم و اين را از چشم سيدضياء مي

کنيد؟  طوري صحبت مي آقاي مظفر فيروز شما هيچ خجالت نکشيديد که با من اين
. کنيد ايد و اين کارها را مي حاال شما آمده. تا از بين رفتي کود پدر شما در نتيجه

  .خيلي خجالت کشيد و من پاشدم و ديگر ننشستم و مالقاتي با سيدضياء هم دست نداد
  

  ها در تبريز و تهران مخالفت روس
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ارتباط سياسي   ها ها از اين تشکيالتي که به وجود آمده بود و به آن اما شوروي      
زاده و رحيم همداد و رفقاي  من تشکيالت را به علي. شت افتاده بودندنداشت به وح

چون هم . ديگري که يک سال بود به ما ملحق شده بودند، سپرده و به تبريز رفتم
تر و  نزديک انتخابات بود و هم تشکيالت تبريز در بين تشکيالت ما از بقيه صميمي

ريک مامورين شوروي براي ما تر اوقات پليس به تح در تبريز بيش. مبارزتر بود
شبي که از تهران به تبريز آمدم ماه رمضان بود، گفتند . کرد ايجاد مزاحمت مي

تر در ماه رمضان به  ها بيش تبريزي" سابقا. پليس اتحاديه را اشغال کرده است
ها صد نفر از  خانه شبانه رفتم و از قهوه. دانم آوردند، حاال نمي ها روي مي خانه قهوه
سالح کرديم  ي اتحاديه را جمع کرديم و به دفتر اتحاديه رفته و پليس را خلعاعضا

گفتم اين چه . رئيس شهرباني تلفن کرد. و اتحاديه را به تصرف خود در آورديم
کنيد، به چه حسابي اين  کاري است، به شما چه که اتحاديه را تصرف مي کثافت

. ي ما را پس بدهيد کنم اسلحه کار را کرديد؟ گفت واهللا دستور بود و خواهش مي
پس . کردند ها براي ما فراهم مي از اين قبيل مزاحمت. را پس داديم  ها ي آن اسلحه

خواستند که در تهران  ها مي آن. حاال نوبت حزب توده بود. از مدتي به تهران آمدم
در دفتر اتحاديه . را تصاحب کنند] مستقل کارگران و برزگران[نيز دفتر اتحاديه

ها او را در خارج  يي توده. ها را جواب دهد يرمردي را مامور کرده بوديم که تلفنپ
جا آمديم،  دهيم که وقتي آن خواهيد مي گويند که ما به شما هرچه مي بينند و مي مي

چندي . دهد آن پيرمرد هم قول مي. ها صاحب اتحاديه هستند شما بگوييد که اين
و ) وري وزير فرهنگ بعدي پيشه(ريا  ان و بيبعد علي اميرخيزي و آرداشس آوانسي

به يکي از اعضاي اتحاديه به نام تامارا سپرده . نفر ديگر به محل اتحاديه آمدند دچن
ست، ممانعت ا بودم که مواظب باشيد اگر کساني آمدند و گفتند اتحاديه مال ما

ها  تا آن.) فکري بود و چندي پيش فوت کرد تامارا اهل آستارا و زن روشن. (کنند



۱۰۵ 

علي . کنند ها فرار مي آن. ها را بزنند دهد که آن آمدند تامارا با کارگرها دستور مي
بيند کوچه پر از کارگر است،  کند، مي اميرخيزي وقتي که به کوچه فرار مي

حمام . کند جا فرار مي پايين کوچه يک حمام بود و به آن. گردد ترسد و بر مي مي
کني و به او حمله   کار مي جا چه کشند که پدرسوخته اين ها فرياد مي زن. زنانه بود

ها  ي آن کند، ولي کتک سختي خورده بود و اين برنامه اميرخيزي فرار مي. کنند مي
  .رسيد هم به نتيجه نه

گي دست ما بود ولي در  جات تسليحات و بافنده در تهران تمام کارخانه      
جوسازي مانند مجيديه و  هاي آب کارخانه در ميان کارگران. دخانيات نفوذ نداشتيم

جات متعددي مثل  در تبريز هم کارخانه. کشي هم نفوذ داشتيم هاي عرق کارخانه
بافي وجود داشت و مثل اصفهان يکي  بافي و حوله سازي، پارچه سازي، چرم کبريت

  .از مراکز صنعتي ايران بود
  

  تشکيالت ما در آذربايجان
  

را که  استانداري جوان نامي. سايل ديگري پيش آمددر آذربايجان هم م      
کند که به دفتر اتحاديه ما  بافي داشت با گروهي چاقوکش وادار مي کارخانه فرش
بعد هم اين . زنند هم حمله کرده و خليل انقالب را کتک مي  ها حمله کنند آن

من . بعيد کردندحادثه را بهانه کردند و در اتحاديه را بستند و خليل را هم به تهران ت
" به تبريز رفتم و فورا" فورا. ديدم خليل آمد و ماجرا را تعريف کرد. در تهران بودم

نظر متفقين اين : يک روز سرلشگر مقدم مرا صدا کرد و گفت. اتحاديه را باز کردم
گفتم . حزب توده راي بدهيد و خودتان هم انتخاب بشويد است که شما به اعضاي 

شناسند و  نمي" ها که اصال آمريکايي. شناسند ين مرا نميمتفق! آقاي سرلشگر
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شناسند چون در  ها مرا مي شوروي. ام شان را کشيده ها که سيزده سال زندان انگليسي
اند که من بيايم راي به  اين متفقين يعني هر سه جمع شده. ام جا من تحصيل کرده آن

آقاي سرلشگر شما را گفتم . داني گفت همين ديگر، خودت مي. حزب توده بدهم
طور  چه. شناختم پرست مي گفتند، اما من شما را وطن گفتند، مستبد مي مرتجع مي

که خودم انتخاب شوم چنين کاري بکنم؟ من  دهيد براي اين شما به من دستور مي
وکيل هم نشدم . توانم هر وقت خواستم وکيل بشوم، خودم مي. خواهم وکالت نمي

  .کارم همين است
قراردادي با کارفرمايان . در آذربايجان خدمت بزرگي به کارگران کرديم ما      

با اداره . العاده خراب بود باال برديم شان فوق بستيم و حقوق کارگران را که وضع
جا نان به پزند و به  جات آرد بدهند تا در آن اقتصاد صحبت کرديم که کارخانه

اين در ظاهر چيزي . نان بدهند اش روزي نيم کيلو خود کارگر يک کيلو و عائله
. اش  توانست نان بخرد و نه عائله چون نه مي. نيست ولي در آن زمان بسيار مهم بود

براساس اين قرار سه نفر هم از . کارفرمايان هم از اين قرارداد خشنود بودند" تصادفا
  .کردند وزارت پيشه و هنر آمده و بر اين کار نظارت مي

ها  تبليغاتي شروع شده بود که کارفرمايان. ها شروع شد شکنيپس از مدتي کار      
ها خشنود بودند  آن. طور نبود ولي در اوايل کار اين. روند زير بار اين قرارداد نمي
حالي  دادند و خوش ي پيشه و هنر انعام مي هاي اداره خدمت حتا به کارمندان و پيش

رمايان به تحريک مخالفين پيش کارف. کم جريان ديگري پيش آمد ولي کم. کردند مي
ايم ناچاريم  مقامات شوروي رفته بودند و گفتند با اين قراردادي که ما براي نان بسته

ها هم گفته بودند که الزم نيست قرارداد را  روس. تر به شما بفروشيم جنس را گران
  .اجراء کنيد

 م که اگري تلفن سپرده بود ي خودمان در اداره من به اعضاي اتحاديه      
کنند اگر نصف شب هم  گري صحبت مي کارفرمايان يا کساني تلفني با کنسول
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يک شب . خوابيدم ها در اتحاديه مي من شب. باشد به من زنگ بزنند تا گوش بدهم
چي با حسن صدقياني صحبت  شنيدم جوراب. تلفن زنگ زد و تلفن را برداشتم

که ) يادم نيست که کدام يک بودحاال (گفت  يکي از آن دو به ديگري مي. کند مي
گفت  طرف ديگر مي. کنم گفت گمان نمي برند و او هم خنديد و مي يارو را مي

از اين رو کارفرمايان، مامورين دولت، . کنم اش مي قنسول به خودم گفت که بيرون
جا بيرون  دست به دست شده بودند که مرا از آن  ها همه يي مقامات شوروي و توده

سازي بود و  ي چرم جات کارخانه تر کارخانه بيش. ران اعتصاب کردندکارگ. کنند
اعتصاب . شود بيرون نيايد خراب مي) به قول خودشان(شان از آش  اگر چرم

يي رفتم،  بافته  من به کارخانه. شان خيلي سنگين بود، کارگران اعتصاب کردند براي
. هستند  اف کارخانهاز افسران شوروي با تعدادي سرباز در اطر  ديدم يک عده

جا صحبت از ايراني نيست، صحبت از کار و کارگر و کارفرما  خير اين فهميدم نه
نيست، صحبت از مذاکره نيست، صحبت از ضرر و نفع يک کشور و ضرر و نفع 

من صحبت کردم و به . جا با افسران استاليني روبرو هستيم يک طبقه نيست، ما اين
روم و به استالين  جا که خارج شوم، مي از اين. ادمآن مامورين شوروي هم تذکر د

کش نيست اين بند و  ي زحمت کنم که اين افتضاح است ارتباط با طبقه تلفن مي
در ديکتاتوري (يي نداشتند  اراده  ها جايي که آن از آن! داران است بست با سرمايه
اولين . شدنداز اين توپ و تشر من جا خوردند و پراکنده ) رود اراده از بين مي

شما سه روز مهلت بدهيد تا من در : يي بود و گفت کسي که پيش من آمد بافته
به کارگران گفتم که . شان را به پردازم تمام مطالباتظرف سه روز محاسبه بکنم و 

کارفرمايان که ديدند به . افسران هم از آن طرف متفرق شدند. سر کارشان بروند
آيد يکي بعد از  به وجود نمي  ها شي براي آندستور مامورين شوروي هم، آرام

چي بود که گمان کنم  ي جوراب هم کارخانه  آخرين کارخانه. ديگري تسليم شدند
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ديدم پليس جلويش را . چي رفتم ي جوراب همان شب به کارخانه. بافي بود پارچه
س چون پلي. (پليس را رد کرديم. مسدود کرده تا کارگران نتوانند رفت و آمد کنند

: چي هم آمد و گفت جوراب) در حال ضعف بود و در آذربايجان قدرتي نداشت
قراردادي که من با . من هم حاضرم قرارداد را اجرا کنم و مشغول کار شدند

) يعني به وسيله کارگران و کارفرمايان و دولت(وزارت پيشه و هنر و کارفرمايان 
کردند که اين  تحريک مي ها منعقد کرده بودم امر مشروعي بود ولي عمال روس

به هر حال اعتصاب شکسته شد، کارگران به سر کارشان رفتند و . کار را نکنيد
  .شود حال بودند که قرارداد اجرا مي خوش

  
  انتخابات در آذربايجان

  
از اطراف . ي مقدمه براي انتخابات مجلس شوراي ملي بوديم ما در صدد تهيه      

من براي : برادر جمال امامي آمد و گفت. کنيد آمدند که به ما کمک نزد ما مي
آقاي . به من راي بدهيد. گفتم گدايي چي؟ گفت گدايي راي. ام گدايي آمده

براي . کنم ما را هم فراموش نکنيد يي نوشت که خواهش مي دکتر شفق نامه
ها  ي ما شامل دهقان که اتحاديه با اين. رفتيم هاي انتخاباتي به دهات هم مي فعاليت

ها  نتوانستيم تشکيالت دهقاني درست کنيم، چون فئودال" شد ولي عمال م ميه
هايي که به شهر آمده يا با شهر رفت و  ولي با دهقان. گذاشتند قدرت داشتند و نمي

کردند ارتباط داشتيم، اما نه به صورت تشکيالتي که حوزه و جلسه داشته  آمد مي
پرسيدم از کجا . اند مرا نوشته ولي در دهات با کمال تعجب ديدم اسم. باشد

ها نفوذ داشته گفته راي که  زاده که در دهاتي فهميديد؟ گفتند آقاي سرتيپ
زاده از  سرتيپ. او در دهات نفوذ داشت. هم راي بدهيد افتخاريدهيد به  مي
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ي زيادي  خواهان بود و با خياباني همراهي کرده بود و در اين راه صدمه آزادي
دليل زنداني شدن او . ي رضاشاه زنداني شده و با ما در زندان بود هدر دور. ديده بود

کاري داشته و چپ بود، ولي چون صاحب  ها هم اين بود که يک وقتي با کمونيست
  .۱۸اش کرده بود، واال خودش جرمي نداشت نفوذ بود رضاشاه حبس

. ماده بوددر اين دوران اوضاع براي انتخاب شدن ما و پيروزي در انتخابات آ      
" کردم، گفتم آن وکاليي که قبال هايي که مي ها و نطق من در ضمن صحبت

خواهند انتخاب به شوند اول بايد بيايند و  انتخاب شده و در مجلس بودند اگر به
اگر اين کار را . دهيم ها راي مي به آن" گويند چه کار براي ما کردند و بعدا به
شهر دست ما " ترسيدند بيايند و تقريبا ها هم مي آن  بنابراين. خود نيايند کنند بي نه

وري شد و به او  هاي پيشه يکي از سرکرده" شخصي به نام کاوياني که بعدا. بود
) سرلشگر مقدم(گفتند، نزد من آمد و گفت که آقاي استاندار  مشهدي جعفر مي

ه شما ام ک ، شنيدهافتخاريآقاي : من رفتم، استاندار گفت. شما را خواسته است

                                                 
هاي مسلحانه در آذربايجان را در سال  زاده يکي از شورش علي اصغر سرتيپ: هژير پالسچي - ۱۸

سابقه شرکت در قيام خياباني و الهوتي داشت و مدتي عضو کمينترن بود و . رهبري کرد ۱۳۲۱
زاني تشکيل داده و پرچم سرخ بر افراشته هاي پارتي در شهرهاي مرزي جلفا و مرند و قره داغ دسته

دانيم، مصادره و  زاده در زمان حکومت فرقه آذربايجان اموالش را، به چه داليلي نمي سرتيپ. بود
 مجلس چهاردهم در انتخابات .کنند او به خدمت رژيم شاه در آمد او را از آذربايجان تبعيد مي

نه  ييدر شمارش نها.ديو هجده روز به درازا کشآغاز شد  ۱۳۲۲اسفند ماه  ۱۷جان در روز يآذربا
 يزاده خوئ مين رحيالعابد نيدزيحاج س -۲ يور شهيد جعفر پيس -۱: يها داها به نامينفر از کاند

اصغر  يعل -۶ ياالسالم رزا ابوالحسن ثقهيم -۵ يابوالحسن صادق -۴ ياهللا اسکندر ر نصرتيام -۳
فتح  -۹ ياصغر پناه -۸ يدکتر مجتهد -۷ )تبريز مجلس از ۱۴،۱۶،۲۰وکيل ادوار (زاده پيسرت
ن يو هم چن يور شهيدجعفر پيمجلس اعتبارنامه س. افتنديراه  يمل يان به مجلس شورايپکچيا يعل

 بازنويس. را رد کرد ييزاده خو مياعتبارنامه رح
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تان کردند و جرمي نداشته و مرد خوبي هم  جهت حبس ايد و بي زياد صدمه ديده
ام که شما را به پذيرند و در آينده  براي شما يک فکري کرده  بنابراين. هستيد

گفتم اين فکر چيست؟ گفت کارفرمايان نيم . شويد انشااهللا وکيل مجلس هم مي
دهند تا از تبريز به تهران  ي من به شما به اند تا به وسيله ميليون تومان جمع کرده

آن وقت . داشته باشيد يگي راحت خريد و زنده جا در شيمران ملکي به در آن. برويد
ها طبق قرارداد  آن. هم نيم ميليون تومان خيلي بود، البته براي کارفرما چيزي نبود

ش را ا مبلغ يک ماه: بعد گفت. دادند تر از دو ميليون تومان براي نان مي ماهيانه بيش
خورم که چرا  تاسف مي: سرلشگر مقدم گفت. دهم، باز هم رد کردم به شما مي

گي چيست که انسان براي آن کارگران  زنده: کنيد؟ گفتم شما اين پيشنهاد را رد مي
ها نان  شد؟ چون من هستم که به اينگي بکُ گرسنهاز ند و کارگران را ک را ول به

  .سرلشگر هم مأيوس شد. خواهم گي را نمي دهمن اين جور زن .دهم مي
چون . کردند در اين فعاليت انتخاباتي افراد غيرسنديکايي هم به من کمک مي      

. شد و مزاحم کسي نمي مستقل بودزيرا . ي ملي پيدا کرده بود جنبه سنديکاي ما
. کند  گي خواست زنده اش هم اين بود که مي ي زحمت کشيد و نتيجه زحمت مي

جا را ببرند و يا بيايند و فعاليت  کالي ديگر هم مأيوس شده بودند که انتخابات آنو
سنديکا مستحکم شده و فکر ما هم راحت . شان هم ميداني نبود براي فعاليت. بکنند
در : يک روز آمدند گفتند. ها تشکيالت داده بوديم به تدريج در شهرستان. بود

ني رفتم و از رئيس شهرباني پرسيدم که با من به شهربا. خواهند شهرباني شما را مي
. جا مهمانيد، معلوم شد توقيف هستيم هيچ، شما امشب اين: کار داري؟ گفت چه

به رئيس . صبح کارگران شنيدند و شهرباني را محاصره کردند. شب مرا نگه داشتند
روم يکي  من مي. ها اعتصاب بکنند خواهم اين شهرباني سفارش کردم که من نمي

هم اگر شما " گويم پراکنده بشوند و بعدا ها مي من به اين. کند يگر بيايد فرقي نميد
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رئيس شهرباني قبول نکرد . خواهيد مرا يا توقيف بکنيد يا بفرستيد، مانعي ندارد مي
چنان تا غروب  يک نفر از کارگران شهرداري کشته شد و هم. و تيراندازي کردند

  .شان برگشتند هاي شب شد و کارگران به خانه .شهرباني در محاصره کارگران بود
  

  تبعيد از آذربايجان
  

شب به منزل رفتم و فردا . شبانه مرا به تهران آورده و در خيابان رها کردند      
. يک چنين جرياني پيش آمده است  :گفتم. رئيس شهرباني کل کشور را ديدم

رفتم پيش . بود ۱۳۲۲سال  .يي نداريم اند و ما مداخله ها دستور داده گفت شوروي
گفتم به چه اتهامي شما تقاضا کرديد که مرا از . ها، يميليانوف ونسول شورويق

دروغ . اين کار پليس است. گفت هيچ، ما مخالف نيستيم. تبريز تبعيد کنند
از او پرسيدم به چه اتهامي شما مرا . آمدم پيش تدين که وزير کشور بود. گويند مي

در آذربايجان . الرأس من است تبعيد کرديد؟ آذربايجان مسقطتوقيف و به تهران 
ها اين  شوروي. يي نداريم تدين گفت به خدا قسم مداخله. کنم  گي خواهم زنده مي

هنوز قضيه برايم مبهم . کار را کردند، تقاضا کردند ما هم ناچار اين کار را کرديم
آمدم پيش رئيس . اند کردهها اين کار را  کردم که شوروي تر فکر مي بود ولي بيش

يي در اين کار نداشته و  کس مداخله چون هيچ. روم شهرباني گفتم من به تبريز مي
چون نه شهرباني مسئوليت را به گردن . اند شود که مرا اشتباهي آورده معلوم مي

. گويند ها دروغ مي خورد که اين قونسول را ديدم قسم مي. ها گيرد و نه شوروي مي
  ها آن. طور نيست خورد که به خدا قسم اين م رئيس شهرباني هم قسم ميکن گمان مي

  .اند و ما هم شما را تبعيد کرديم تقاضا کرده
کار اتحاديه يک کار جزيي بود، . ها باشد هنوز مطمئن نبودم که کار شوروي      

پس از چندي از طرف . قرارداد هم نبود که خارجي دخالت کند. مهم و دولتي نبود
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تقاضا : يميليانوف گفت. به  سفارت شوروي رفتم. يليانوف مرا احضار کردنديم
که شما  پرسيدم براي چه؟ گفت براي اين. کنيم شما را از تهران هم تبعيد کنند مي

جا کانديد ما است و بايد از  در اردبيل کانديدا داريد و شيخ حسين لنکراني در آن
توانستيم به او راي بدهيم  البته ما نمي. دجا انتخاب شود و شما به او راي بدهي آن

سر . ها مربوط است فقط اين نبود که با شوروي. چون از نظر ما آدم مشکوکي بود
اش  يک روز در منزل. ي شيادي هم داشت يک جنبه. به جاهاي ديگر هم داشت

البد طرف مقابل گفته . حضرت را بدهيد بودم، ديدم تلفن را برداشت و گفت اعلي
کرد و  شتباه است ولي تلفن را نگذاشته بود و براي خودش صحبت ميبود ا

گفتند کانديداهاي خودتان را پس  براي يک چنين شيادي مي! کرد نصيحت مي
ها در  باالخره بعد از اين قضيه نسبت به دخالت شوروي. بگيريد و به او راي بدهيد

  .تبعيد خودم و ديگران مطمئن شدم
جا رفت ولي شانس  او به آن. حيم همداد را به تبريز بفرستيمباالخره قرار شد ر      

اهالي او را . اش بکنند چنداني براي انتخاب شدن نداشت که به محض ورود انتخاب
اگر . شناختند در صورتي که همداد مرد شايسته، مهربان و خادمي بود زياد نمي

خليل آذر . ردتوانست دست چند نفر را بگي شد روي هم رفته مي ميوکيل مجلس 
. رحيم همداد تشکيالت تبريز را خيلي خوب اداره کرد. هم از تبريز تبعيد شده بود

در اول ماه مه هم جشن منظمي برپا شد که با آرامي و رضايت مردم خاتمه پيدا 
زيرا به همداد پيشنهاد کرده . حزب توده هم از اين قضيه خيلي ناراحت بود. کرد

  .مشترک بگذارد ولي او قبول نکرده بود تظاهرات  ها بود که با آن
رحيم هم تشکيالت تبريز را خوب . در اين مرحله من در تهران فعاليت داشتم      

کم اخراج کارگران  ولي کم. تشکيالت مازندران هم خوب بود. کرد اداره مي
به نام صفر که لکوموتيوران   ها يکي از آن. آهن شروع شد عضو اتحاديه ما از راه
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و حاال زنده است از محل کار خود در شمال اخراج شد و ما ترتيبي داديم که  بود
. گيري و اخراج اعضاي ما شروع شد به آذربايجان رفت و در نقاط ديگر هم سخت

به او اخطار کردند که . ي ما در ساري کانديد شده بود زاده از طرف اتحاديه علي
در شمال هم ماموران شوروي . جا را ترک گفت او هم آن. بايد به تهران بروي

ما در انتخابات شکست خورديم و کسي از رفقا و . شروع به بدرفتاري با ما کردند
مثل آقاي . مگر کساني که در تشکيالت ما نبودند. دوستان ما انتخاب نشد

طرف ما شکست   از آن. شدند زاده تبريزي که از دوستان محسوب مي سرتيپ
آرداشس " هايي حاصل کرد؛ مثال ب توده موفقيتخورديم و از اين طرف هم حز

. جا انتخاب شد شناخت از آن کس در تبريز او را نمي اهل گيالن بود و هيچ" که اصال
  .وري که خلخالي بود و تبريز را نديده بود از تبريز انتخاب گرديد چنين پيشه هم

با کرد که از طرف حزب همراهان  يک روز مصطفاخان فاتح تعريف مي      
انتخابات را در دست بگيريم و " ها صحبت کرديم که با حزب توده متحدا انگليسي

ها با اين کار  ولي گفتند که شوروي. ها هم موافقت کردند ببريم و انگليسي  همه
ها  بنابراين معلوم بود انتخابات ديگر دست خود ايراني نبود و خارجي. موافق نيستند

زديم و فعاليت  خود سينه مي کردند ما هم بي ميخواستند انتخاب  هرکس را که مي
  .کرديم مي

  
  قدرت گرفتن حزب توده و انشعاب در اتحاديه

  
. هاي حزب توده در اتحاديه ما هم تاثير کرد تر شدن اوضاع و موفقيت مشکل      

ها  خليل با پليس و اين. يکي از کساني که سر ما بازي در آورد خليل انقالب بود
به . يک روز در تبريز خواستند او را بگيرند. شت، منتها آدم شلي بوديي ندا رابطه

. ضيايي رئيس شهرباني بود. به شهرباني رفتم. اند من خبر رسيد که خليل را گرفته
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گري  تحقيقات کردم گفتند فرار کرده در کنسول. ايم قسم خورد که ما نگرفته
. زند حياط دارد قدم ميگري رفتم، ديدم در  به کنسول. شوروي بست نشسته است

آدم . گذاري صدايش کردم و گفتم احمق اين چه ننگي است که تو به دامن ما مي
او . هم بخواهي به کارت ادامه دهي شايد اعدام کنند" گيرند و حتا اگر واقعا را مي

خيلي زياد مايل بود وکيل مجلس . يک کمي ديوانه و خل بود. را بيرون آوردم
خير  گفتم نه. شويم بت کرد که اگر ما وکيل نشويم نابود ميآمد با من صح. بشود

که ما وقتي که شروع به کار کرديم نه وکيل  خودي است براي اين اين حرف بي
در شمال و جنوب و شرق و ايم که  جا رسانده بوديم و نه وزير و سازمان را اين

را ولي وقتي که وکيل نشد خواست خودش . جا تشکيالت داريم غرب و همه
ها  کردم شما با شوروي حتا به من گفت من خيال مي. ها نزديک کند به روس
تان  که از استالين هم خوش شود نه تنها مربوط نيستيد، بل ايد و حاال معلوم مي مربوط
شناختند که  ها او را خوب مي يي که از پنجاه و سه نفر بود و توده يا اين. آيد نمي

خليل عشق . ها نزديک کرد ت، خودش را به آنيي اس عقيده آدم ماجراجو و بي
  .ي او بود اين ايده. داشت که وکيل بشود

يک . جهانشاهلو از من رنجشي داشت. ي ما بود جهانشاهلو هم عضو اتحاديه      
ي ما  ي اتحاديه گوي شعبه روز من از تبريز آمده بودم ديدم در غيبت من او را سخن

زار که دفتر اتحاديه بود در ساير نقاط  جز در الله به. (اند در خيابان مختاري کرده
کار  در هيئت صحبت کردم که چه.) مثل خيابان استخر و مختاري هم شعبه داشتيم

داري است، برود براي  کنيد اين جهانشاهلو فئودال است خودش هم آدم پول مي
اهد خو مي  گونه فهمد؟ چه هاي او چه مي کارگر چه صحبتي بکند؟ کارگر از حرف

ها رفت  يي از آن پس رنجيد و به طرف توده. رشد کارگر را باال ببرد؟ او را برداريد
  .تروتسکيست است يوسفگري کرد که اين  و عليه من شروع به هوچي
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ها به طور محرمانه  آن. ش به پول بودا زاده عشق علي. بود زاده علي ناراضي ديگر      
من هم از اين توطئه با خبر بودم؛ يک روز توطئه کردند که بروند به حزب توده و 

  شا من تلفن را برداشتم و احوال. خواست چي را مي زاده تلفن کرده بود و عتيقه علي
گفتم . کنيم گي به گذاريد که ما زنده چه احوالي؟ آخر شما نمي: گفت. را پرسيدم
قنادي قرار  در يک. بينيم ديگر را به کار دارم؟ قرار شد هم گي شما چه من به زنده

. خواهي به بهشت ببري گفت تو که مرا نمي. گذاشتيم و يک بستني سفارش داديم
خودت هم . گي خوب گي کنيم، زنده خواهيم زنده ما مي. هدي، نه اماميتنه مج

در حزب توده هم . تر از رضا روستا کسي نبود تر و ديوانه لداني که بين ما خُ مي
زاده من  چرا ما نرويم؟ گفتم آقاي علي. را شا خورند و هم پوک ش را ميا جيک

شما برويد و . رميگ رفت کسي را به خواهم جلوي ترقي و پيش هيچ مانع نيستم و نمي
رفتي  جا نياييد ما پيش گفت نه اگر شما آن. طور هست دوستي ما هم همين

. م نهگفت. کنند کنند، نگاه نمي خواهيم داشت و به ما به آن نظري که بايد نگاه به نه
آن تشکيالت هم . ها دوست دارم تر از اين من آبرويم را بيش. گذريد از من به

. يي از خودش ندارد چون اراده. خواهد بود تشکيالت آبرومندي نيست و آبرومند نه
چي و با يک نفر  زاده و خليل انقالب و مهندس عتيقه به طور محرمانه علي" بعدا

ما جدا شدند و به تشکيالت کارگري حزب  انصاري نام از کارگران تسليحات از
  .توده ملحق شدند

  
  اتهامات مخالفان

  
ي  تا موقعي که خليل انقالب با ما بود براي بيان نظريات اتحاديه از روزنامه      

کرديم  هايي منتشر مي ولي بعد از جدايي او، هرگاه بيانيه. کرديم گيتي استفاده مي
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يک . زدند ها به ما اتهامات زيادي مي يي توده . شد در بعضي جرايد ديگر منتشر مي
من هم . خانم گفت پول نداريم چيزي بخريم. روز در تبريز بودم، ظهر آمدم خانه

رفتم از دوستانم قرض کردم و چيزي تهيه کردم و ناهار . پول در جيبم نبود
مان  ي کوچک بچه. بعد از ظهر به خانم گفتم بلندشو به باغ گلستان برويم. خورديم

بين منزل و باغ گلستان يک . را هم در کالسکه گذاشتيم که به باغ گلستان برويم
صاحب مغازه به زبان ترکي با يک نفر صحبت . جا رفتيم فروشي بود و به آن بستني

ها پول  از انگليسي يوسف افتخاريهايش اين بود که  کرد و يکي از صحبت مي
بله مرا   :گويد؟ گفتم پرسيد تو را مي خانم. کند ها خرج مي گيرد و در کافه مي
خوب ! ها قرض کردم گفتم البد از انگليسي. گفت تو که قرض کردي. گويد مي

دشمن که . زند نويسد و تهمت مي چيز مي دشمن براي آدم همه. اين زياد مهم نبود
چه مرا متاسف کرد اين بود که يک روز  ولي آن. گويد کند، بد مي تعريف نمي

آيد و سفارش  خيلي پول گيرش مي يوسفبندر انزلي نوشته بود که برادرم از 
قدر تبليغات کرده بودند که  آن  ها آن. خود خرج نکنم کرده بود که اين پول را بي

دانست من با پول ناپاک کاري ندارم نوشته بود اين پول را  حتا برادرم که مي
  .خود خرج نکن بي
  

  استخدام در وزارت پيشه و هنر
  

وقتي که از زندان بيرون آمدم . در اين ميان براي پيدا کردن کار هم اقدام کردم      
چون به امور فني وارد بودم و دو سال . آهن رفتم و براي استخدام امتحان دادم به راه

در . هم در شرکت نفت کار کرده بودم، قبول شدم، ولي دولت اجازه استخدام نداد
ديدم روي تابلويي نوشته وزارت . شديم ري رد ميبا اخوي از خيابان ناد ۱۳۲۴سال 
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چرا ما . همان وزارت صنايع است. گفتم خوب پيشه و هنر خوب است. پيشه و هنر
هم يک حقوقي نگيريم و در ميان کارگران نباشيم؟ برويم و تقاضاي استخدام 

اند که استخدام قدغن است و مزاحم  ديديم در سرسرا نوشته. آمديم. کنيم
. شناخت گلشائيان مرا مي. رفتم پيش گلشائيان که وزير بود. نشويد کارگزيني

 افتخاريکردم پرسيد آقاي  برادرم بيرون ماند و من با گلشائيان صحبت مي
ديگر . اند گوييد مخالف مي. دهيد کنيد؟ گفتم شما که به ما کار نمي کار مي چه

که ما نداديم؟  خواستي کار مي کني؟ گفت تو چه کار مي پرسي چه براي چه مي
گلشائيان زيرش نوشت . برداشتم يک يادداشتي به عنوان تقاضاي کار نوشتم

از گلشائيان . گفتند فردا بيا. آمدم کارگزيني. اقدام کنيد" کارگزيني فورا
هم نوشتند و کارش را   ها آن. خواهم استخدام بشوم گفتم نه، االن مي. ترسيدند مي

. ان امضاء کرد و حکم را هم گرفتم گذاشتم جيبمتمام کردند، آوردم دادم گلشائي
اش  خود نرو، من هم حکم را نشان بيرون که آمدم اخوي گفت ديدي گفتم بي

  .دادم
يي بود که مهندس نفيسي  ي کار يک اداره کار وارد شدم در اداره  در شعبه اداره

ن چو. جات منصوب شدم جا به سمت بازرس کارخانه من هم در آن. اش بود رئيس
در همين . جات بشوم تر بود که به عنوان بازرس وارد کارخانه براي من اين مناسب

من مهندس نفيسي، مهندس همايون . بودم که بنا شد وزارت کار تشکيل بشود  اداره
در واقع يکي از موسسين . را تاسيس کرديم  و چند نفر ديگر آمديم اين اداره

مشاغل کارگري را   کار من ادارهپس از تاسيس وزارت . وزارت کار من بودم
جا  بعد از چندي دکتر بختيار آمد آن" بعدا. برداشتم که با کارگران در تماس باشم

من هم به هر حال در وزارت .  را از من تحويل گرفت دکتر بختيار رئيس آن اداره
  .)کنم به قسمت حقوقي و تحقيقات منتقل شدم گمان مي(کار بودم
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  هاي من به فرمانداري نظامي امبخش از فعاليتشکايت رضا روستا و ک
  

کنم تيمسار  فکر مي(بود که فرمانداري نظامي تهران  ۱۳۲۴يک روز در سال       
رفتم و ديدم رضا روستا که سنديکاي حزب توده را داشت، . مرا احضار کرد) مقدم

بود از  يکي محرم نامي. جا بودند دو نفر ديگر هم آن. اند جا نشسته با کامبخش آن
. کرد هاي حزب توده و يکي هم صادقيان نامي که در شهرداري کار مي چاقوکش

. به فرماندار گفتم مرا احضار فرموديد؟ گفت بله. اند ديدم اين چهار نفر نشسته
جا را  گذارد برويم آن نمي افتخارييي را خريديم و  گويند ما کارخانه آقايان مي
يي تا امروز مداخله نکرديم  ي هيچ کارخانه مور ادارهگفتم تيمسار ما به ا. اداره کنيم

جات تشکيل شده براي اين است که حقوقي از  اگر اتحاديه در کارخانه. کنيم و نمي
اند  ها خريده اشکالي نداريم، اين  ما به مديريت کارخانه. کارگران تضييع نشود
. زنند ن ما را ميرويم ولي کارگرا کامبخش گفت ما مي. بيايند بروند اداره بکنند

شان را به شما نشان بدهند، اگر کارگرها زدند من  ها اسناد مالکيت گفتم تيمسار اين
. هيچ کار نداريم  مسئول هستم و مرا تعقيب بکنيد و ما با مديريت کارخانه

عيسايوف يکي . دهيم را به شما مي  کامبخش گفت عيسايوف گفته که اين کارخانه
اش  قضيه. برداري و به ايران فرار کرده بود ه در اروپا کالههاي سفيد بود ک از روس

  در اروپا يک عده. کنند ها به اروپا فرار مي از روس  طوري بوده اين با يک عده اين
جا  گويد ما هرچه داشته باشيم اين کنند و مي دار بودند جمع مي از ارامنه را که پول

د و يک بانکي تاسيس کنيد و از شود، بهتر است شما يک پولي جمع بکني خرج مي
در . کند دارد و به ايران فرار مي بانک استفاده کنيد، بعد مبالغي را بر مي  منافع آن

جوسازي باز کرده بود و  ي آب کارخانه. تر با بانک سپه مربوط بود ايران بيش
ي  ها با او قرار گذاشته بودند که اداره شوروي. هاي ديگر هم داشت بعضي شرکت
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گفتند عيسايوف شفاهي گفته، هنوز سند نداده . را به کامبخش واگذار کندآن 
ها که شکايت کردند به اسنادشان نگاه نکرديد و مرا احضار  گفتم تيمسار اين. است

  گونه گفت چه. گي بفرماييد به قضيه رسيده" فرموديد حاال يک خرده دقيقا
وسيه آمده و يک آدم الت گي کنم؟ گفتم اين محرم مهاجر است تازه از ر رسيده

طور روي حرف او مرا که يک ايراني هستم  کش است شما چه چاقوکش و آدم
  .گي کنيد احضار کرديد؟ به همين مسئله رسيده

. يي؟ گفت کارگرم کاره گفت چه. از محرم پرسيد شما مهاجريد؟ گفت بله      
. گيرم مي کجا فقط از حزب توده يک پولي کني؟ گفت هيچ پرسيد کجا کار مي

سرش را جنباند و گفت برو بيرون . تيمسار مقدم يک آدم کوتاه قد و عصباني بود
اش صادقيان بود نشان دادم و گفتم تيمسار به  آن يکي اسم. و محرم را بيرون کرد

او . گفت مهاجري؟ گفت بله. کاره است؟ او هم از نسل مهاجر است پرسيد او چه
به   ها فرماييد که من مانع آمدن آن شما مي گفتم خوب حاال. را هم بيرون کرد

از اين آقاي روستا به . دهم شان نمي يي خريدند من راه شدم، کارخانه  کارخانه
شما : پرسيد قديم چرا محکوم شده بود و محکوميت او چه بوده است؟ مقدم پرسيد

. سازي کرده بود چيز، مختاري براي من پرونده تان چي بود؟ گفت هيچ محکوميت
. گفت جرم نداشتم. تان چي بوده است تان و محکوميت پرسم جرم گفت نه، مي

کامبخش بسيار . اش کرد مقدم بيرون. اند گفتم تو جاسوسي، محکومت هم کرده
شروع کردم به گفتن . ترسيد آدم ترسويي بود، از من هم از زمان زندان مي

ود در مشهد لو داد که اش که اين آقا طهماسبي نام را که از محصلين کوتو ب سوابق
اش شروع کرده بودم که گفت من مرخص  تازه به شرح سوابق... زير شکنجه مرد 

هم به نتيجه   ها خالصه اين اقدام آن. از اين که تنها مانده بود ترسيده بود. شوم مي
  .نرسيد
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چنان  ها که سر ما در آوردند هم در آن سال با وجود تمام اين بازي      
" کردند فورا اگر يکي از اعضا را تبعيد مي. را برقرار نگه داشته بوديم مان تشکيالت

در همان سال لويي سايان رئيس سنديکاي . فرستاديم يکي ديگر را به جاي او مي
ي سنديکاي  جهاني کارگران  تلگرافي به من کرد و از من خواست که در کنگره

و نه به نام تشکيالت البته به اسم خودم دعوت کرده بود . جهاني شرکت کنم
که به اين قضيه اشاره کنم، الزم است از مالقاتي که با  ولي قبل از اين. اتحاديه

  .وري داشتم بگويم پيشه
  

  وري مالقات با پيشه
  

شناختم ولي پس از حوادث شهريور بيست  وري را از قديم و ايام زندان مي پيشه      
 به. اش در خيابان فردوسي رفتم ر روزنامهکه آن روز به دفت ديگر او را نديدم تا اين

 و کنيم برپا شورشي يي نقطه يک در که آمدند من دنبال وري پيشه آقاي گفتم او
 براي من. است کرده تضمين استالين که بيا گفتند مي اما. نشناختم را شخص آن من

 رفقاي و شما دنبال "و حتما هستم پاريس عازم جهاني سنديکاي در شرکت
خالي  را آدم پشت وقتي گيالن در که دديدي. خواهند آمد شناسم مي که ديگرتان

 که ببريم اسلحه به دست توانيم مي جايي در ما. است شکست اش نتيجه کنند، مي
 يعني افتخاري آقاي گفت وري پيشه. باشند ما سر مردم پشت درصد شصت "اقال
 موها اين و ام انيدهگذر خود را بي سال و سن اين يعني هستم، ناشي قدر اين من
 پاريس رسيديم، "اتفاقا کنم؟ مي اشتباهي چنين آيم مي حاال. ام کرده سفيد خود بي

  .است کرده درست تشکيالتي و رفته آذربايجان به وري پيشه که نوشتند ها روزنامه
  

  سفر پاريس و اجالس سنديکاهاي کارگري
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از . هاي کارگري بروندگاني به سنديکا قرار شد از جانب ايران نماينده      
سنديکاي من بودم، از سنديکاي اصفهان دو نفر به اسم شمس و کيوان بودند که 

جدا شده بودند و در اصفهان تحت رهبري " اول از اعضاي حزب توده بودند و بعدا
الدين،  از تشکيالت کارگري سيدضياء. فداکار يک سنديکا درست کرده بودند

از کارفرمايان مهندس غيور . رحوم حسين فاطمياز مطبوعات م. مهندس تاجبخش
جا  رفتيم که به آن. زيادي بوديم  يک عده. و از طرف دولت مهندس نفيسي بود

حزب توده . گذاشتند که ما برويم يي يک هواپيما در اختيار ما مي دو هفته. برويم
ل وزير صدراالشراف، يا به قو هم نخست  ها رفت و ماموران شوروي را ديد و آن

المللي کار با تاخير  را ديدند که رفتن ما را به کنفرانس بين» شاه جالد باغ«خودشان 
رفقا و دوستان . گفتند که اين پاسپورت دولتي ندارد، بايد تبديل بشود. اندازند بي

من بودم و . بعد از دو هفته هواپيما در اختيار ما گذاشتند. رفتند و ما مانديم  همه
. از طرف شرکت بيمه آمده بودند  ها آن. اش و دکتر رضوي آقاي ماجدي و خانم

گان حزب توده  وقتي که رسيديم کنگره سنديکاي جهاني تمام شده بود و نماينده
المللي کار رفته  ي کثيري از ايران به کنفرانس بين عده. را به عضويت پذيرفته بودند

يکي از . گران رفته بودندي کار داران به عنوان نماينده حتا بعضي از سرمايه. بودند
به او . ها نماينده شد و به فرانسه آمده بود آقاي ديبا بود که از طرف گارسون  ها آن

الملل کار مطرح  اين قضيه را در قسمت بازرسي بين افتخاريگفته بودند که 
قسم . بله  :شما چنين خيالي داريد؟ گفتم: ديبا پيش من آمد و گفت. خواهد کرد

فقط از اين موقعيت استفاده کردم . ام گي نظري نداشته ر اين نمايندهخورد که من د
  .که از بليط مجاني هواپيما استفاده کنم و نظري به شرکت در کنفرانس ندارم

حزب توده در سنديکاي جهاني کارگران عضويت پيدا کرده بود و از طرف ما       
رئيس سنديکاي شرحي به آقاي لويي سايان . جا عضويت نداشت کسي در آن
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در آن نامه . گي بشود جهاني کارگران نوشتم و تقاضا کردم که به اين قضيه رسيده
دار و استثمارگر را به عنوان نماينده کارگر  تذکر دادم که شما چند نفر سرمايه

مسئله ديگري که مطرح کردم آن بود که . پذيرفتيد و اين براي ما قابل قبول نيست
و کمک خارجي تاسيس شده بود، ادعا کرده بود که حزب توده که به وسيله 

در صورتي که در ميان ما اشخاصي که . اند فاشيست هستند هايي که آمده اين
طور آدمي پيدا  نه در ميان کارفرمايان اين. مشکوک به فاشيست بودن باشند نبود

قرار شد به . گان دولت و چنين چيزي وجود نداشت شد، نه در ميان نماينده مي
گان کارگران که از ايران آمده بودند و  از تمام نماينده. گي بشود کايت ما رسيدهش

. گي حاضر شوند ي رسيده گان حزب توده دعوت شد که در جلسه چنين نماينده هم
گفتند که  کردند وارد نبودند يک چيزهايي مي کاري مي رفقايي که بايد با ما هم

گان اصفهان  از يکي از نماينده" مثال. شد به نفع حزب توده تمام بشود سبب مي
از آن جدا شديد؟ " عضو اتحاديه بوديد، چرا بعدا" آقاي کيوان پرسيد شما که قبال

ها بدهند و براي همين جدا  خواستند نفت ما را به شوروي مي  ها او پاسخ داد آن
ها بايستي نفت  سايان با تاسف زيادي شروع به نطق کرد که بله اين. شديم

ايرج اسکندري هم . ها گونه حرف کردند و از اين فتند و با فاشيسم مبارزه ميگر مي
طورند، عناصري هستند  ها اين ي موضوع را گرفت و اظهار داشت بله آقا اين دنباله

خانم برادر . منشي سايان خانمي بود که روسي بلد بود. که عليه ما هستند
خانم محترمي بود از يهوديان الملل کار شغلي داشت و  الملک که در بين حکيم

البته . کند کردم متوجه بودم درست ترجمه مي صحبت که مي. روسيه، مترجم ما بود
گفتم . کرد کردم و خانم ترجمه مي وقتي که با سايان بوديم روسي صحبت مي

گويند ما روي نفت جدا شديم عصباني  آقاي سايان شما به حرف دو نفري که مي
ها با دادن امتياز نفت مخالفت  آن وقتي که اين. گيري نکنيد نتيجه" نشويد و فورا
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ديگر . خواست، ارتش سرخ پشت ديوار برلن بود کردند و شوروي از ما نفت مي
فاشيستي نبود که اين بگيرد و به آن بدهد، وقتي کافتارادزه آمد اين موضوع در بين 

ا شرايط خيلي بهتري که ها داده بشود ولي ب ما موافق بوديم که نفت به شوروي. نبود
مشابه اين شرايط را هم بر شرکت نفت انگليس تحميل کنيم که يا قبول کند و يا 

خواستيم اين کار را انجام بدهيم، اما  ما براي منافع خودمان مي. برود پي کارش
ها آمدند به  يي ها نگذاشتند؟ گفتم توده طور انگليسي گفت چه. ها نگذاشتند انگليسي

را در ميان اين   يي ها هميشه عده انگليسي. ادزه تظاهراتي به راه انداختندنفع کافتار
ها مربوط است ولي محمد يزدي با  مرتضا يزدي با شوروي" مثال. ها دارند گروه

ها مربوط  جا ايستاده است با شوروي ها ارتباط دارد، ايرج اسکندري که اين انگليسي
تشکيالتي هم که در ايران . هاست است ولي عمويش عباس اسکندري با انگليسي

ها براي مفتضح کردن  انگليسي. اند هر دو با هم دادند و با هم موافق بودند داده
ها را وادار کردند که در تظاهرات خود از ارتش سرخ استفاده  يي ها توده روس
در جلو . کند ها تظاهرات مي در خيابان  يک وقتي ديديم ارتش شوروي. کنند

لهذا قرار شد که امتياز نفت را به . ها يي است و پشت سرش توده  ارتش شوروي
که کيواني بيايد و نفت را به هم بزند و  موضوع اين بوده نه اين. کس ندهند  هيچ

. است  ها اين عمويش با آن. هرچه بود بين خودشان بود. نفت بدهد و نفت بگيرد
  .دار را قبول کرديد سرمايهجا و متاثريم که شما سه نفر  االن خودش هم آمده اين

اند؟  کاره سايان اظهار داشت شما اين مسايل را يکي يکي شرح بدهيد که چه      
چي است اين کارفرماي من بوده و من از او حقوق  اين آقاي مهندس عتيقه   :گفتم

. بدهد  ها ها قرار داشت که در تهران هيزم تحويل آن با آمريکايي. ام و مزد گرفته
کردم و  من اين حقوق را براي سنديکا خرج مي. زم از مازندران با من بودحمل هي

کردم، با اين سنديکايي که تازه تاسيس شده بود پولي نداشتيم که  اال اگر کار نمي
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کارفرماي مرا به عضويت در آورديد و . اگر منکر بشود اسناد آن را دارم. بخورم
کاره  نشانم داد و گفت اين آقا چهخود من را رد کرديد؟ سپس ايرج اسکندري را 

اين . نيازند ها شاهزاده هستند، بي اين. بود؟ گفتم اين آقا از ايل قاجار است
هرکجا که يک سوراخي پيدا . گويند ها را در ايران جزو هزار فاميل مي شاهزاده

هم در آن   ها هرکجا که يک تشکيالتي باشد آن. جا هستند هم آن  ها شود آن مي
اند در ايران مختصر آزادي پيدا  حاال هم آمده. گيرند در راس هم قرار مي هستند و

ايرج گفت اين با من . اند شده، آزادي ظاهري، حاال هم آمده جاي ما را گرفته
سايان پرسيد با او غرض شخصي . زند ها را مي غرض شخصي دارد و اين حرف

شخصي را با امور  سايان باز هم عصباني شد که چرا اغراض. داري؟ گفتم بله
کنيد؟ گفتم چرا نپرسيديد غرض شخصي ما چه بوده؟ گفت  اجتماعي قاطي مي

شاه است، پدر من ميرزا رضاي کرماني، پدرش  چي بود؟ گفتم اين پسر ناصرالدين
بعد شرح دادم . را کشته از آن موقع غرض شخصي داريم، پدرکشي است ديگر

ها  خواهد از زير بار اين ي کارگر مي که بابا، موضوع، موضوع طبقاتي است، طبقه
ريا هم با  بي. شوند ي ما مي ي شما سوار گرده ها دوباره به وسيله بيرون بيايد اين

من اين را با فارسي   :کاره است؟ گفتم سايان پرسيد اين آقا چه. آمده بود  ها آن
شما کاره است  که اگر بگويم اين چه براي آن. توانم شرح دهم نه به روسي مي
طور؟ گفتم اگر بگويم اين کارش چي هست  گفت چه. گوييد مرد شريفي است مي

گوييد خوب است، آرتيست است به نفع  کنيد آرتيست است، مي خيال مي
  ها اين هم روي کول آن. مو در ايران مرسوم است ي بي گفتم بچه. کشان زحمت

. د، آدم رذلي هستکردن هم يک پولي جمع مي  ها کرد و آن رقصيد و بازي مي مي
پيوسته، حکمي   ها گفتم اين از رفقاي ماست که به آن. بعد رسيديم به دکتر حکمي
يک اتاقي اجاره کرده . ها داشتم يي نزديک منزل اين آدم خوبي است و من خانه
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کرد  آمد از من دعوت مي او مي. اش پر از مرغ و جوجه، و متعفن بود بودم و حياط
. کردم شان در شميران استفاده مي ميران بروم و گاهي از ييالقدر ش  ها به ييالق آن

من . کش ندارند ي زحمت شان خوب است و احتياجي هم به طبقه ها وضع مالي اين
نشيني بکنيم، يک مرتبه ديدم  ها سبب شدند که ما عقب وقتي که گفتم انگليسي

. ادامه بده) اي بلهزبان روسي به معن(از پشت ميز به روسي گفتند، دا، دا،  يک عده
  .ها در جلسه حضور دارند متوجه شدم که يک هيئتي هم از روس

شوند و موقعي که ايرج اسکندري از راه روسيه به  ها متوجه اين قضيه مي روس      
خالصه . دهد اش مي ولي الهوتي نجات. کنند گردد او را توقيف مي ايران بر مي

ي نفت حسن نيت نداشته و سوء  در اين قضيهها  يي شوند که توده ها متوجه مي روس
. کند که تظاهرات با ارتش شوروي يک ملت را ناراحت مي براي اين. نيت داشتند
ها  اش در خيابان شوند نفت خود را به کسي بدهند که هنوز نگرفته ارتش حاضر نمي

و  به ايران بيايند" را معوق بگذارند و بعدا  ها قرار شد عضويت آن. رود رژه مي
مشکل  .تحقيقاتي بکنند و ببينند چه کساني را به پذيرند و چه کساني را نه پذيرند

گان  از نماينده  براي اين که اگر يک عده. الملي کار بود دوم ما کنفرانس بين
. گان حق راي نداشتند شدند ديگر هيچ يک از ساير نماينده اعزامي ايران رد مي
بنابراين رد شدن به نام فاشيسم براي ما . کت کنندتوانستند شر فقط به عنوان ناظر مي

گان آرژانتين را هم به همين اتهام رد کرده  الخصوص که نماينده علي. آور بود ننگ
  ها چرا که آن. الملي کار راه نداده بودند اش را به کنفرانس بين گان بودند و نماينده
لومباردو . بود» تولودانو لومباردو«کار دست . هاي پرودونيستي بودند عضو اتحاديه

از . الملي کار بود هاي مکزيک و رئيس تفتيش کنفرانس بين تولودانو از کمونيست
پس بنابراين يک چيزي . شد گفتند، دست راست استالين محسوب مي قراري که مي

کردن با لومباردو تولودانو  مشکل صحبت. هم بايد به او تلقين بشود و او قبول بکند



۱۲۶ 

من به او حالي کردم که يک . دانست ه جز اسپانيولي زبان ديگري نمياين بود که ب
کنم و مترجم پيدا  گفت تحقيق مي. چون در يک هتل بوديم. کاري با شما دارم

هاي قاجار که با ايرج بود برد که من او را به  بعد اسمي از يکي از شاهزاده. کنم مي
نشسته بودم ديدم تلفن زنگ يک روز در هتل . قبول نکردم. عنوان مترجم بياورم

گفت لومباردو تولودانو . زند زند و خانمي به زبان روسي با من حرف مي مي
توانيد بياييد؟ من قبول کردم و به محل اقامت  خواهد با شما مالقات بکند مي مي

: جا بود و گفت خانمي که با تلفن صحبت کرده بود در آن. لومباردو تولودانو رفتم
کنم و کارمند سفارت شوروي هستم و لومباردو  روي کار ميمن در سفارت شو

ي من صحبت  پرسد آيا اطمينان داريد که من مترجم بشوم و به وسيله تولودانو مي
صحبت من علني . کنيد يا نه؟ گفتم من صحبت محرمانه با لومباردو تولودانو ندارم

ه نکنند و مطابق ترسيدم خوب ترجم ها را قبول ندارم مي گفتم آن است اين که مي
" بنابراين به شما که از نژاد اسالو هستيد کامال. خواست خودشان ترجمه بکنند

لومباردو . اطمينان دارم که درست ترجمه خواهيد کرد و حاضرم مطالب را بگويم
موضوع سنديکاي جهاني را مطرح کردم و گفتم يک . تولودانو مسئله را پرسيد

اند و به عضويت پذيرفته  جا آمده زاده و تاجر به ايندار، شاه دار، پول سرمايه  عده
اند که از ايران يک  به شما گزارش کرده  ها آن. را معوق گذاشتيم  شدند و ما آن

ي من است که تازه بعد از سيزده سال زندان بيرون  اين سابقه. اند فاشيست آمده  عده
ها  اين. ها منم از فاشيستيکي . آمدم و االن هم بعد از چهار سال در خدمت شما هستم

ها وزير و  گويند اين مي: لومباردو تولودانو گفت. کار و خائن هستند گو و فريب دروغ
گوييد که مردمان  طور مي شما چه. اند وکيل هستند، راي آورده و انتخاب شده

طور که بود به طور  من وضع انتخابات ايران را آن. بازي هستند فريب و حقه عوام
چيزي که براي ما عادي . لومباردو تولودانو شروع به خنديدن کرد. دادم مفصل شرح

  .آور بود بود براي او خنده
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گفتم چه خواهشي . من از تو يک خواهشي دارم افتخاريبعد گفت که آقاي 
جا بيايند  ام در آن اتاق هستند، بگذاريد به اين گفت من زن و بچه. است، بفرماييد

  ها اش آمدند و براي آن زن و بچه. شان بگو را را براييک دفعه هم خودت اين ماج
گويد راي  خرم، يکي مي گويد راي مي آيد و مي طور يکي مي هم شرح دادم که چه

از وقتي که . دهند آورند، راي مي گيرند و مي کارگران شهرداري را مي. فروشم مي
بنابراين . بشود من به دنيا آمدم تا امروز نديدم که يک کسي با راي درست انتخاب

ي لومباردو تولودانو هم  خانواده. شان قانوني نيست اند وکالت ها که انتخاب شده اين
شما برويد و : لومباردو بعد از اين صحبت گفت. شروع به خنديدن کردند

تمام هيئت ايران را ما قبول . هرگز کسي شما را رد نخواهد کرد. خاطرجمع باشيد
شان اشخاص  ها البته در ميان اين. دولت فاشيستي نيست شرح دادم و گفتم. کنيم مي

اند فاشيست نيستند،  داراني که آمده مستبدي هستند ولي فاشيست نيستند، سرمايه
داستان کور کردن کيوان . اند هم فاشيست نيستند کارگران که آمده. استثمارگرند
يک   گونه ه چهبافي را هم برايش تعريف کردم ک ي پارچه ي کارخانه کارگر نمونه

االن (اش را کور کردند  عده از اوباش حزب توده به کارخانه ريخته بودند و چشم
لومباردو دوباره قول داد که هيچ از اين لحاظ نگران .) کنم زنده باشد هم گمان مي

نباشد هيچ اقدامي هم نکن و با کسي هم کاري نداشته باش و ما هم چنين اقدامي 
البته اين دو اقدام براي ايران . شود از ايران آمده پذيرفته مي هيئتي که. نخواهيم کرد

ها و معوق گذاشتن موضوع  يي يکي خنثا کردن تالش توده. بسيار مفيد بود
. ها را به عنوان فاشيست رد بکنند خواستند ايراني که مي شان و دوم آن عضويت

ر صد به نفع اراذل و که متفقين هم هنوز در ايران بودند و اين صد د الخصوص آن علي
  .اوباشي تمام شد که حزب توده را تشکيل داده بودند

. رفتم جات مي در ظرف اين چهل روز به کارخانه. چهل روز در فرانسه بودم      
 چون تا آن روز من مملکت دموکراسي. شان را ديدم، خيلي خوشم آمد وضع



۱۲۸ 

بايد " يک ملت اخالقاچون . در کشور ما هيچ وقت دموکراسي نبوده. نديده بودم
يکي سنديکاي کارگران . دو موضوع نظر مرا خيلي جلب کرد. دموکرات باشند

ها بودند،  ها وابسته به کمونيست بعضي. در يک کارخانه دو سه گروه بودند. بود
ها در اصل اختالفي با هم  ها ملي بودند و اين ها بودند، بعضي بعضي از سوسياليست

دادند ولي در  خواستند راي مي البته به کساني که خودشان ميدر انتخابات . نداشتند
يک روز من . ها يک سنديکاي واحدي بودند که اين مثل اين" خود کارخانه اصال

ي زيادي  ديدم صداي عده. يي خيلي بزرگ رفتم که يک نوشابه بخورم به محوطه
هستند و جوان   ديدم يک عده. صدا نزديک شد و من هم ته کافه بودم. آيد مي

يي که من در آن بودم وارد شدند و فرياد زنده  به محوطه. شان هست بيرقي دست
  ها اش بود فرمان داد و آن کسي که بيرق دست. کشيدند باد حزب کمونيست مي

ها مشغول خوردن بودند، ديدم  اين. يي بدهند نوشابه  ها نشستند و دستور داد به آن
اين گروه هم نزديک شد و . شد نزديک ميصداي خيلي زيادتري هم از آن طرف 

باد دوگل   شان هست و زنده هايي هستند و بيرق دست ها هم يک جوان ديدم اين
کنند و من در آن ته مثل هر  ها حاال زد و خورد مي فکر کردم که اين. گويند مي

ديدم . جايي هم نبود که بروم يا رد بشوم. تر کتک خواهم خورد طرف بيش آدم بي
. دعوا هم نشد. ي خود را خوردند و رفتند هم نشستند و مثل گروه قبلي نوشابه  ها آن

که فقط حزبي به نام دموکرات تشکيل  دموکرات بودند نه اين" ها واقعا فرانسوي
  .دهند
وضع اعراب از ما هم بدتر . از فرانسه از طريق عربستان و مصر به ايران برگشتم      
پس از بازگشت به تهران . بهتر بود  گي آذوقه و زندهوضع ما از لحاظ کار و . بود

الملي کار  در کنفرانس بين. يکي از کارهايي که شد مسئله نوشتن قانون کار بود
زدند  اند و تهمت مي مانده ها به ما حمله کردند که در ايران سنديکاها عقب انگليسي
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آن وقت . ش کردممن اين موضوع را به دولت گزار. اند مانده ها عقب که ايراني
السلطنه تصميم گرفت که  بعد از آن قوام. وزارت کار نبود، وزارت پيشه و هنر بود

برادر مهندس (امامي  قانون کار را من و مهدي شريف. قانون کاري نوشته بشود
. و مهندس همايون با هم نوشتيم) هم معاون وزارت کار شد" امامي که بعدا شريف

ترين کارفرما شرکت نفت  ه شد ولي گفتند بزرگاين قانون براي تصويب داد
يعني در واقع اين قانون . جا و اصالح شد انگليس و ايران است بنابراين رفت آن

قانون کار شرکت . تصويب شد قانوني نيست که ما نوشتيم ۱۳۲۵کاري که در سال 
  .قانون ما را تصويب نکردند. نفت بود
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توده براي درهم شکستن تشکيالت تالش حزب 
  کارگري مستقل

  
بعد از بازگشت به تهران ديدم وضع دگرگون شده يعني يک استبداد به تمام       

اوايل که از زندان بيرون آمديم، امير احمدي فرماندار نظامي . فرماست معني حکم
. اندازيم بيخواستيم تظاهراتي به راه  احت. بود و اين قضيه ما را خيلي ناراحت کرد

رضا روستا که در حزب توده بود آمد پيش من و گفت سر و صدايي نکنيم که 
ولي وقتي که از پاريس برگشتم . رود آرامش باشد، حکومت نظامي از بين مي

جا بود که ديدم امير احمدي خيلي بهتر از  اين. رحمت به کفن دزد قديم "اواقع
جا را تفتيش  اداره يکي بشود و آن آمد وارد چون امير احمدي نمي. ها است اين

ولي حاال اين کار برقرار بود، دوراني بود . بکند و بزند و غارت کند و از بين ببرد
تعحب کردم که . فرما بودند حکمها  يي تودهوري به آذربايجان رفته و  که پيشه

 ها خودشان وضع را خراب خواه باشند اين دار آزادي و آزادي احزابي که بايد طرف
طنه لالس اين را بگيرند و آن را بکشند و قوام. و اوضاع عجيبي برقرار کرده بودند
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ها را جلب بکند و  که بتواند نظر استالين و شوروي براي آن. کرد ها را تقويت مي آن
  .ها را باز کرده بود وري را از آذربايجان بيرون کند جلوي آن پيشه
به اعضاء دستور داديم که در اسدآباد  ]۱۳۲۵[ يازدهم ارديبهشت/در اول ماه مه      

. جا به منزل برگرديم با تظاهرات تا تجريش و از آن "اشميران تجمع کنند که بعد
خواهيد يک  فقط اگر مي. دستور هم داده بوديم که هيچ چيزي با خود نياوريد

س من پيش رئي. تان نباشد چنگال هم نياوريد و چاقو هم در جيب اقاشق بياوريد، حت
کل شهرباني کشور رفتم و گفتم که ما اول ماه مه در اسدآباد شميران جمع 

خوريم و دسته  جا مي ناهار هم آن. ظهر هستيم از جا از صبح تا بعد آن. شويم مي
رئيس کل شهرباني گفت که من به شما . جمعي با تظاهرات تا تجريش خواهيم آمد

داديم که چنگال هم نياورند بنابراين  ما دستور احت. گفتم نه. مأمورين انتظامي بدهم
خودمان هم مأمورين انتظامي . ما با کسي دعوا نداريم که مأمور انتظامي داشته باشيم

با  افتخاريرئيس شهرباني به کالنتري تجريش تلفن کرد و گفت . نداريم
ش درست است و ا شوند و من مطمئنم که حرف سنديکايش در شميران جمع مي

ما مطمئن رفتيم و از صبح تا . بنابراين نگران نباشيد. شان نيست لويچاقو هم په احت
کارگران   ي همه .کرديم بعد از ظهر هم توي استخر شنا مي. سه بعد از ظهر بوديم

ها بود و  اولين جشن کارگري آن. شان بودند و خيلي هم خوش گذشت با خانواده
مدند و گفتند حزب توده به توي استخر بوديم که آ. ديده بودشان بسيار پسن براي

گفتم حزب توده به ما چه کار دارد؟ زود لباس پوشيدم و . داخل باغ ريخته است
جا  رفتم آن. اند جمع شده  يي عدهجا يک  يک حياط کوچکي بود گفتند آن. آمدم

زاده، خليل انقالب و  رضا روستا، دکتر هشترودي، علي. هستندها  يي تودهو ديدم بله 
جا جمع  تر از مهاجرين بودند آن هاي حزب توده که بيش اقوکشچيک عده از 

ايد؟ گفتند ما  ها پرسيدم امروز روز جشن است، براي چي آمده از آن. اند شده
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ب اتحاد کردن و متحد شدن به تشکيل جلسه، وگفتم خ. آمديم که متحد بشويم
طور شما  هچ. شرايطي دارد. مطالب را روي کاغذ آوردن و مطالعه احتياج دارد

ايم با کارگران جشن بگيريم  نه ما آمده: جا که ما جشن گرفتيم؟ گفت ايد اين آمده
در اين موقع ديدم پشت سرم يک صدايي آمد و يکي داخل حوض . و متحد بشويم

خواست شما  آقا مي: برگشتم نگاه کردم، يکي از کارگران سنديکاي ما گفت. افتاد
ها با يک عده  معلوم شد اين. انداختم را با چاقو بزند من او را توي حوض

يي  ند و ما هيچ وسيلها ها مسلح ديدم آن. اند و سوءقصدي هم دارند چاقوکش آمده
يک عده از . به کارگراني که در آن قسمت بودند گفتم بياييد برويم. نداريم

 ما هم به باغ برگشتيم و زن و. کردند جر و بحث ميها  يي تودهکارگران ماندند و با 
من به کارگران گفتم که چوب . ها را جدا کرده، به يک طرف فرستاديم بچه

ها در  ها با ما بودند، آذربايجاني از آذربايجاني  يي عده .شان کنيد بشکنيد و محاصره
ها شروع به باال رفتن از درخت کردند و به سرعت  اين. ندا جنگ چوب استاد

شان را نزنيد و  گفتم که کارگران. ها را محاصره کردند ند و آنتها را شکس چوب
شان يک چوب  به هر کدام. شان هست بزنيد اگر چاقوکش داخل. آزاد بگذاريد

مقداري چاقو گرفتيم چند . گرفتند شد و چاقويش را مي زدند، زانويش خم مي مي
ها  ها را هم نظامي آن. طرف پريدند نفري هم فرار کردند و از ديوار سعدآباد به آن

شان  هاي که چاقوکش پس از آن.) ديوار سعدآباد بود  اسدآباد ديوار به(. گرفتند
خليل انقالب شروع به داد . شان کرديم سالح شدند، شروع به زدن رؤساي خلع

گفتم اشتباه هم بکني بايد چوب . کشيدن کرد که اشتباه، اشتباه، ما اشتباه کرديم
چوب به او زدم بعد  تا يک چند. ، اشتباه هم نکني بايد چوب بخوريبخوري

. شدند يکي از رويش رد مي زاده فرار کرد سرازيري بود افتاد و بقيه هم يکي علي
گفتم بيچاره هم شدي بايد چوب بخوري، بيچاره . گفت که بيچاره شدم مرتب مي
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سرش هم طاس بود و يک . بعد رضا روستا را زدند  !هم نشدي بايد چوب بخوري
طور که  ما هم همين. فرار کردندها  يي توده خالصه. چوب که خورد خون آمد

به ها  يي توده .مان را برقرار کرديم و آمديم هاي دسته جمعي بنا بود بياييم صف
آلود خود را نشان  روستا سر خون. کنند روند و شکايت مي کالنتري تجريش مي

ما براي رئيس کالنتري پرسيده بود که ش. اند گويند که ما را زده داده و بقيه هم مي
ها مطلع بوديم ولي شما براي چه رفتيد؟ گفتند  از آمدن آن. جا رفته بوديد چه به آن

  !ما رفته بوديم متحد بشويم
از غيبت ما استفاده کرده به دفتر سنديکاي مرکزي ما ها  يي تودهدر همان روز       

ها  آن .روند و دفاتر و همه وسايل ما را غارت کرده و دزديدند زار مي در الله
خودشان جايي تظاهرات نداشتند، . دانستند که در آن موقع سنديکا خالي است مي

. شان را با يک عده مهاجر محکم کردند سنديکاي "اسنديکايي هم نداشتند بعد
. آيد ها خيال کردند چيزي گيرشان مي ما چيز سري نداشتيم اين. دفاتر ما را بردند

هر آمديم ديديم که اتحاديه را غارت وقتي که از تجريش متفرق شده و به ش
شان به سنديکاي ما بود هم به قصد کشتن و هم براي  اين اولين حمله. اند کرده

ها حمله  فقط ما نبوديم که حزب توده به آن. غارت دفتر سنديکا آمده بودند
فقط به ما . که مصمم بود آزادي را از بين ببرد حزب توده مثل اين "ااساس. کرد مي

حزب توده پانصد نفر از . کردند کردند به احزاب ديگر هم حمله مي نميحمله 
شان  داد که در حزب ها مي مهاجرين را اجير کرده بود و روزي پنچ تومان به اين

باشند و هر کجا که الزم است اين پانصد نفر را بفرستند غارت و آدمکشي و زد و 
. ين کارها را انجام بدهنداگر به هم زدن نطق و صحبتي هم هست ا. خورد بکنند

فقط يک . ها مصونيت نداشتند هاي ديگر از دست اين بنابراين احزاب و يا سازمان
دار بودند و چوب به  ها هم چماق ايرانيسم اين درست شده بود به نام پان  يي عده
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آباد بود  کنم اطراف شاه يک روز فکر مي. کردند زد و خوردهايي مي. دست داشتند
. به تشکيالت حزب عدالت علي دشتي و جمال امامي حمله کردندها  يي تودهکه 

ها پرت  ها تمام آجرها را روي آن يک ساختمان بود که رويش آجر بود و اين
به  احت. کردند ها را محدود مي آزاديها  يي تودهدانم روي چه اصلي  نمي. کردند

  .کردند المللي کارگران تشکيل شده بود حمله تجمعي که براي جشن بين
 

  مالقات با کنسول شوروي
  

يک . گري شوروي احضار کردند ز اين قضيه يک روز مرا به کنسولبعد ا      
از . جا نشسته بودند نفر ديگر هم آن چند. ش يميليانوف بودا جواني کنسول بود اسم

موي مشکي و اين چيزهاشون که روس نبودند، مشخص بود که از ارامنه و غير 
 "که نظر استالين اين است که فعالگفت   چه فرمايشي داريد؟: تمگف. روس بودند

شما بهتر . اين يک چيز دائمي نيست. حزب توده باشد و ممکن است فردا نباشد
توانم کار  ها نمي گفتم من با آن. جا فعاليت کنيد است به حزب توده برويد و در آن

. ديگر را گير دادند هم. شان خيانت کردند ها کساني هستند که به رفقاي آن. بکنم
ها  گفتم آن. شان کنيد شما برويد اصالح: گفت. اين کاره نيستند "ها اصال اين
ديگر را  ي هشان بروم و يک عده را بيرون کنم، يک عد پذيرند که من داخل نمي

برو . کنند دهيم و شما را قبول مي ما دستور مي: گفت. بياورم و يا اصالحاتي بدهم
شما دستور بدهيد قبول : گفتم. نظر استالين هم همين است. دهاصالحاتي هم ب

ما اختالف . اختالف ما سر همين است: گفتم. کنند بله، قبول مي: کنند؟ گفت مي
خودمان بايد يک کاري را شروع بکنيم  ي هگوييم که با اراد ما مي. ديگري نداريم

ي ي اراده ن مردمان بيها اين اراده از خودشان ندارند چو اين. و به آخر برسانيم
شان تلخ شد و حاال  کنسول و ديگران اوقات. ها کار بکنيم توانيم با اين هستند ما نمي



۱۳۵ 

بلند شدم خوشحال . خوب شد مرا نگرفتند نگه دارند که پنهاني به روسيه رد کنند
  .بودم که از آن جا به سالمت بيرون آمدم

  
  ربايي شوراي متحده آدم 
  

گشتم فکر کردم به سنديکا هم سري بزنم حالم  ز جايي بر مييک روز غروب ا      
نزديک سنديکا رسيده بودم ديدم در حدود . خوب نبود و اندکي تب داشتم

از حسن اتفاق من . دويست نفر مرا محاصره کردند و با چاقو شروع به زدن کردند
آوردم اسلحه را در . من هم اسلحه داشتم. خورد زير بودم و چاقو به خودشان مي

چون دستم گير بود نتوانستم آن . کرد ديگر دستم کار نمي. تير گير کرد ولي هفت
مرا به محل حزب . چاقويي به دستم زد و مجروح شدم  ها يکي از آن. را رد کنم

اين زندان به مراتب از . جا زنداني شدم توده در خيابان فردوسي بردند و در آن
حال مردم را در نظر . ضاشاه يک رعايتي بوددر زندان ر. زندان رضاشاه بدتر بود

بندي هم زدند که  داني نگه داشتند و دست جا مرا در يک کاه ولي اين. گرفتند مي
حتا ادرار . ها با پليس سر و کار داشتم شناختم و مدت چون مي. بند پليس بود دست

فيروز مظفر . خواهان بود اين هم رفتار آزادي. گفتند توي شلوارت بکن را هم مي
اند  ها تصميم گرفته کرد که هنوز نکشتيد؟ بعد معلوم شد که اين هم مرتب تلفن مي

ها  که به زنجان فرستاده تحويل غالم يحيا بدهند و آن جا نکشند، بل که مرا در اين
از رفقاي ما   يي عده. مجا بود در حدود يک هفته در آن. محاکمه کرده و بکشند

جا  و برادرم رحيم افتخاري را هم گرفته و به آن مانند جعفر طاهري و بالکاني
از هر يکي پرسيدند شما در سنديکا بوديد، . هم مردانه ايستادند  ها آن. آوردند

شما ايراني نيستيد و ما ايراني هستيم و براي . گفتند بوديم و مخالف شما هم بوديم
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از " ميرمجيد اتفاقا به اسم  ها اما يکي از آن. خواهيم و آزادي مي  گي ايران، زنده
من آمده . ها نبودم تبريز آمده بود عضو هيئت يک کارخانه بود، گفت من با اين

از من پرسيدند او . شما آمديد" بودم سنديکا يک کاري برايم پيدا بکنند که اتفاقا
گويد که با شما نيست؟ ديدم خودش منکر شده گفتم بله آمده بود کار  راست مي

او از زندان بيرون آمد و يکسره پيش آقاي . شناسم ميبگيرد و من او را ن
در خطر  افتخاريگويد که جان  ي مجلس رفته و قضيه را مي زاده نماينده سرتيپ
رود که اين چه وضعي است که ايجاد شده  زاده هم پيش شاه مي سرتيپ. است
   يي عدهاز جمله . ي ديگر را هم گرفته بودند ها به غير از من يک عده يي توده(است؟

السلطنه تلفن نموده  گويا شاه به قوام.) از کساني که از آذربايجان پناهنده شده بودند
دهد که مرا تحويل شهرباني  دستور مي" السلطنه فورا قوام. کند و تغيري هم مي

اين موقعي بود که احمد . يک نفر از شهرباني آمد و مرا به شهرباني بردند. بدهند
شخصي در اتاق من بود از او پرسيدم شما را براي چي . کسروي را کشته بودند

بعد من به شهرباني اعتراض کردم که چرا مرا . آوردند؟ گفت کسروي را من کشتم
  جا نگه داشتيد؟ با او يک

سرتيپ ضرابي که رئيس کل شهرباني بود دستور داد مرا به زندان موقت       
ي رضاشاه مثل مختاري و  ها دوره چي اين موقعي بود که شهرباني. شهرباني بردند

گفتند آقاي سرهنگ راسخ . دو روز بود زندان بودم، آمدند. غيره در زندان بودند
ها را در بيمارستان زندان نگه  آن. خواهد در بيمارستان زندان با شما مالقات کند مي

م کند؟ سالم و عليک کرد و خيلي احترا رفتم ببينم حاال راسخ چه مي. داشته بودند
او : خطاب به دو سه نفر که بودند گفت. گذاشت و گفت که خوب بود آمديد

. کردم ها بودم، من در زندان خدمت مي من پدر زنداني. داند، از او به پرسيد مي
هرچه خواست . زدم من هم مأخوذ به حيا شدم و حرف نمي. شروع کرد به گفتن
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از  افتخارياي آق: بعد گفت. گفت و سکوت من هم حمل بر رضايت گرديد
گفتم چه خواهشي؟ گفت تو با امير جنگ اسعد دوستي، . شما يک خواهشي داريم

شان  از شکايت خصوصي  ها اگر آن. کند اگر خواهش کني خواهش تو را قبول مي
گفتم آقاي راسخ تو هم حرفي زدي من سکوت . کنم بگذرند من نجات پيدا مي

يي خواهش کنم  برادرش را کشته توانم بروم از يک کسي که کردم اما من نمي
  .اين کار، کار من نيست. چون که با من دوستي از خون برادرت هم بگذرد

. الضمان بدهيد تا آزاد شويد پس از چندي گفتند شما بايد پنج هزار تومان وجه      
اند حبس  ها مرا گرفته يي توده. دهد الضمان را مجرم مي وجه. دهم گفتم نمي

در اين . ايد شما مجرم. الضمان هم بدهم ايد وجه م حبس کردهاند شما ه کرده
در گرفتاري و . حکومت نظامي و شهرباني دست داشتند" کشمکش واقعا

السلطنه  ها بند و بست کرده بودند و با دستور قوام يي با توده  ها گيري من آن دست
به اين طرف  مظفر فيروز هم که از سيد ضياءالدين دست کشيده بود و. گرفته بودند

دو نفر براي ضمانت آمده بودند، يکي . کرد که بکشيد تلفن مي" چسبيده بود دائما
گفتم . ي وظيفه که سيدضياءالدين فرستاده بود سيد محمدباقر حجازي مدير روزنامه

بعد آقاي سرهنگ همايون که از رفقاي سرهنگ پوالدين بود و . نه و قبول نکردم
بعد از يک . بود هم آمد و گفتم نه شما ضمانت نکنيد پانزده سال در زندان محبوس

  .هفته ناچار شدند بدون ضمانت مرا مرخص کنند
چيزش را حزب توده برده بود و وضع  اتحاديه ما را غارت کرده بودند، همه      

ناچار شديم بدهيم که سنديکا را به اصطالح . خيلي ناگواري پيش آمده بود
بستند و البته مشکاللت زيادي  زدند و مي ون ديگر ميچ. ها زيرزميني بکنند حزبي

يکي از مشکالت ما اين بود که در خالل اين مدتي که من . در اين کار داشتيم
وري تمام سنديکاي آذربايجان ما را  پاريس بودم و بعد هم گرفتار شدم، پيشه
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وهي هم گروهي را به همدان و ديگر نقاط تبعيد کرده بود و گر. تارومار کرده بود
طور که گفتم بعد ار تبعيدم از  همان. مثل رحيم همداد از اين حوادث سر خوردند

وري  جا فرستاده بوديم تشکيالت پيشه ي امور به آن تبريز رحيم همداد را براي اداره
شان هنوز رسمي و برقرار نبود، پنهاني  حزب دموکرات. هنوز رسمي نشده بود

و کريم کشاورز و دکتر جاويد در تهران يک وري  پيشه. آمدند رفتند و مي مي
رود که  وري به تبريز مي پيشه. حزبي به نام حزب دموکرات تشکيل داده بودند

وري به طور مصنوعي يک سر و صدايي را در اهر  پيشه. مقدمات کار را آماده کند
ا گويد که شم کند، و به رحيم مي بلند مي   ها بين کارگران و کارفرمايان و فئودال

حرکت " بود فورا افتخاريخوب است خودتان برويد سرکشي بکنيد، اگر 
فرستند و در غيبت او از طرف شهرباني اتحاديه را تصرف  رحيم را مي. کرد مي
گيري کرديد؟  گفتم چرا شما کناره. گيري کرد رحيم برگشت و کناره. کنند مي

اش  کنند، شکنجه اش مي اذيت. گذارند کاله سرش مي. شود براي آدم پيشامد مي
اين کارها . کنند کنند، يک وقت ترورش مي اش مي کنند، و يک وقت اعدام مي

  ها بعضي از آن. را جمع کرديم  يي گفت ما مدتي زحمت کشيديم عده. خطر دارد
حاال بعد از اين ما که را جمع کنيم؟ . زاده و ديگران رفتند و خيانت کردند مثل علي

که انشعاب بکند و  مندانه کنار رفت نه اين يلي شرافتهمداد خ. روم من کنار مي
در آن کار " دوباره به همان شرکت ديبا و بيات که قبال. بازي در بياورد حقه
مديره هتل تهران  کرديم بازگشت و تا چندي پيش که فوت کرد در هيئت مي

  . کرد پاالس کار مي
کارگري ما را تبعيد  وري تمام رؤساي تشکيالت طور که گفتيم پيشه همان      

مان را باز کرده بوديم که از کسي  نه دست. يي هم نداشتيم پول و بودجه. کرده بود
کارگرها يک مختصر حق عضويتي . پول بگيريم و نه درآمد زيادي داشتيم
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در واقع وضع از لحاظ مالي خيلي . چرخانديم دادند و سنديکا را با آن مي مي
هاي ما در  کرديم که به تبعيدي ر مراجعه ميبه وزارت کشو. بار بود فالکت

ي سياسي وزارت  آقاي فرزانه رئيس اداره. ها کار بدهند که گرسنه نمانند شهرستان
خواست کمک بکند،  اش نمي که دل نه اين. کشور آدم مهملي بود و فعال نبود

گويد آدم فعالي نبود که بلند بشود برود شهرباني رئيس شهرباني را ببيند و ب" اصال
ها به  اين. اند اش آواره کرده  گي خود تبعيد و از خانه و زنده را بي  يي يک عده

کرد يک تلفني  اين کار را نمي. اند اند، تشنه سنهجا گر اند آن ها تبعيد شده هرستانش
چيز ما را  تر از همه گرفت و اين وضع هم بيش گرفت و يا نمي کرد، يا مي مي

ها ديگر به ترور شروع کرده بودند و  يي که توده موقعي بود. کرد ناراحت مي
در صدد . دانيم حسام لنکراني و محمد مسعود و دهقان را ترور کردند چه مي چنان

چون با اين وضع . کردم ناچار بايستي خيلي با احتياط رفتار مي. ترور من هم بودند
ارد آن ي محفوظي داشتم که نتوانند شب و چون نه خانه. محافظتي هم نداشتم

به طور مخفيانه کار . گذراندم وضع سختي را مي. بشوند و نه محافظتي داشتم
يعني سنديکا را به همين حال نگه داشته و با کساني که تبعيد بودند در . کرديم مي

  .کردند گي مقاومت مي هم در مقابل گرسنه  ها آن. ارتباط بوديم
  

  سفر لويي سايان به ايران
  

دولت . ويي سايان رئيس سنديکاي جهاني کارگران به ايران آمددر اين موقع ل      
او را به آذربايجان بردند و . از او خيلي تجليل کرد، هنوز دولت قوام بر سر کار بود

گرداندند و به تهران آمد و در هتل دربند منزل کرد و مهندس نفيسي هم 
ا روستا نشسته ايرج اسکندري و رض. اش رفتم من هم به ديدن. دارش بود مهمان
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ها  لويي سايان از من پرسيد که در حضور اين. کردند بودند و با او صحبت مي
گفتم نه ما چيز مخفي . خواهي تنها با هم صحبت بکنيم کني يا مي صحبت مي

در ايران سر و صداي ما براي اين است که آزادي را حفظ کنيم و آزادي . نداريم
. تواند باشد آن هم مخفيانه نمي. نه فعاليت بکندبرقرار بشود و سنديکا بتواند آزادا

ايرج . شاه شروع کردم صحبتم را از ناصرالدين. يي نيست صحبت محرمانه
: پاشد، پالتويش را پوشيد و گفت. خواهم بگويم فهميد که چه مي" اسکندري فورا

بعد گفتم که رفيق لويي سايان ) قبل در پاريس  ي مثل دفعه(روم  من مرخصم و مي
اسير و زنداني که : رود؟ اسکندري گفت چرا مي. گوييد بنشيند تا صحبت بکنيمب

بعد گفتم رفيق لويي سايان، بايد هر قضيه . و گذاشت و رفت. روم نيستم، مي
خواهند جاسوسي داشته  هايي که مي دولت. جاسوسي را از تشکيالت جدا کرد

رضا . کنند عاتي کسب ميکاري نداريم اطال  ها باشند، داشته باشند ولي ما با آن
من : جاسوسي داشت بلند شد و پالتويش را پوشيد و گفت  ي روستا هم که پرونده

البته مترجم هم . مانديم من و آقاي لويي سايان و مهندس نفيسي. هم مرخصم
بعد گفتم رفيق لويي سايان ديگر به محکمه و محاکمه کار ندارم حاال با . نفيسي بود

که شما آمديد  اين. بت کنيم و قضايا را بين خودمان حل کنيمهم مثل دو رفيق صح
جا  هايي درست کرد و حزب توده را جلو انداخت که شما بدانيد اين و قوام نمايش

اين را . ها را نابود خواهد کرد خود قوام اين. محدويت نيست، درست نيست
اند و شما  گناه بي ها يي گفت نه، من تحقيق کردم توده. يادداشت کنيد و يادتان باشد

. افتيد در مي  ها کنيد و با دولت و آن تندرو هستيد و تندروي مي. کنيد زياده روي مي
داد و من هم حرف نزدم گفتم فقط يادداشت کنيد که   ها جا راي به آن البته اين

براي انتخابات و کارهاي دولتي سنديکاي . برد ها را از بين مي السلطنه اين قوام
  .  سنديکايي در کار نبود" کرد، هر چند واقعا عاليت مياسکي هم ف
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  تشکيالت خوزستان
  

ها به تشکيالت ما در ميان کارگران نفت حمله کردند و  يي در خوزستان توده      
دادند و حکومت  در اهواز سنديکاي ما را ضبط کردند و رفقاي ما را آزار مي

ها و عشاير کشته  يي يي از توده عده گويا. با عشاير در افتادند  ها آن. کردند مي
رفقاي ما نوشتند که وجودتان الزم است . شود شوند و حکومت نظامي برقرار مي مي

از رهبران در   از ما در زندان هستند و يک عده  يي چون عده. جا بياييد به اين
در . دتوانيد بيايي وضع خرابي داريم و اگر مي. خوابند که پيدايشان نکنند قبرستان مي

. وري به هم خورد و فرار کرد من به آبادان رفتم ، که حکومت پيشه۱۳۲۵سال 
توانيم الاقل آزاد  پرسيدند آيا مي. همان شب هيئتي را در يک مجلسي جمع کرديم

ها و  نشينيم اگر از طرف شوروي گفتم ما مي. باشيم و سنديکا هم که بسته است
اگر نه تعريف کردند . دهم را نجات مي شما" ها بر ضد ما صحبت شد حتما يي توده

روم و شما  را دوباره در دست گرفته، من مي  ها و گفتند باز هم برگشته رهبري آن
. خانه بودم فرداي آن روز صبح در مهمان. هم به يک طريقي خودتان را حفظ کنيد

را   ها آن  ديدم خانم يکي از رفقا آمد و گفت که ديشب مواظب بودند و همه
گفتم ما که مجرم . به فرمانداري نظامي رفتم که دليل اين اقدام را به پرسم. اند هگرفت

به . ها هم دست نداشتيم با خارجي. وري نيستيم ما نه با دولت کاري داشتيم نه با پيشه
رفتم استانداري، آقاي . چه مناسبت رفقاي ما را گرفتيد؟ گفت دستور استاندار است

د که او چهارده سال استاندار خوزستان است و با گفتن مي. مصباح فاطمي بود
از من حسن . من به طور مأيوسانه پيش او رفتم. ها هم خيلي ارتباط دارد انگليسي

پرستي هستيد و  شما مرد وطن. ام استقبال کرد و گفت که من تعريف شما را شنيده
ها ارتباطي  نبودند و با شوروي  يي ها توده اگر شما کسي را تصويب بکنيد که اين
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حالي من  اين باعث خوش. داريم کنيم و نگه نمي نداشتند ما به تدريج مرخص مي
يي را که عضو هيئت و به اصطالح متنفذ بودند جمع  ها آن. شد و به آبادان برگشتم
به فرماندار نظامي هم . کنيم رويم و سنديکايمان را باز مي کردم و گفتم ما مي

  .کنيم و ممانعتي نشد را برپا مي رويم سنديکا گفتيم که ما مي
هاي ما را  کم زنداني کم. رفتيم سنديکا را باز کرديم و سنديکا را برقرار کرديم      

اش بوده  پسر من شب عروسي: يک روز زني پيش من آمد و گفت. هم آزاد کردند
اد توانيد اقدام کنيد تا آز شما که مي. و آمدند گرفتند و االن در زندان اهواز است

: استاندار گفت. شناختم ولي در اهواز نزد استاندار رفتم من آن جوان را نمي. شود
گفتم چرا؟ . ام حاال ديگر نسبت به شما مظنون و مشکوک شده افتخاريآقاي 

ايد  حاال شما آمده. باد استالين مرده باد شاه گويد زنده گفت اين جوان در زندان مي
جناب استاندار من هم بودم اين کار را گفتم . واسطه بشويد که مرخص بشود

ايد  اش گرفته کردي؟ گفتم بله، شب عروسي تو هم اين کار را مي: گفت. کردم مي
کنم شما مرخص بکنيد و ضمانت  اش مي من تضمين. حاال بيايد دعا هم بکند

يک خرده فکر کرد و گفت من او را به . ها را ديگر نزند کنم که اين حرف مي
به آن جوان گفتم شب . آمدم بيرون و به آبادان رفتم. کنم ص ميضمانت شما مرخ

. آن جوان رفت و فردا به اتحاديه آمد. برو منزلت بخواب فردا صبح بيا اتحاديه
اين تبرئه شده و بايستي مشغول به   :گفتم. اش را گرفتم و به شرکت نفت بردم دست

. و روز بعد آمد اتحاديهد. گفتم کارت که تمام شد، به اتحاديه بيا. کارش بشود
راست بود؟ . گفتيد زنده باد استالين، مرده باد شاه گفتم خوب شنيدم در زندان مي

ي کارگر است و ما  دار طبقه گفتم براي چي؟ گفت آخر استالين طرف. گفت بله
دار  مان کرد و استالين هم که طرف هم کارگريم، شاه که ما را گرفته بود، ناراحت

. عکس اولين کابينه لنين را داشتم" اتفاقا. دار استالين هستم ن طرفاست بنابراين م
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تماشايي . اين اولين دولتي است که لنين تشکيل داده بود  :گفتم. ها را آوردم اين
کني؟ يک  اش را مي حاال تو تعريف. ها را استالين کشت اين  ي گفتم همه. کرد

من : عوض شد و گفتاش  وضع" خرده از اين مسائل صحبت کرديم و کامال
روي در حياط سنديکا، جمعيت زيادي از  گفتم پس مي. دانستم طور نمي اين

او رفت و صحبت کرد و آخرش . کني شان صحبت مي آيند براي کارگران مي
يک روز که براي کار سنديکا پيش استاندار رفته بودم، ! مرده باد استالين: گفت
جوان را در زندان ما هرچه زجرش  کار کردي؟ اين تو چه افتخاريآقاي : گفت

  ام آمده و مرده باد استالين گفته است؟ داديم تغييري پيدا نکرد شنيده
) تري داشتيم چون جا و مکان بيش(اش شايد هم بهتر  سنديکا را با وضع اولي      

سنديکا را به ثبت دولتي رساندند که تا آن روز . برقرار و شروع به کار کرديم
که  ولي مثل اين. سنديکاي آبادان را مثل يک شرکتي ثبت کردند. مرسوم نبود

بنا شد راجع به حداقل دستمزد . قضيه يک خرده شرکت نفت را ناراحت کرده بود
  .صحبت بکنيم

بنا بود در جاهاي بد آب و هوا، يک چهارم به . حداقل دستمزد چهار ريال بود      
ستان چهل و دو ريال حداقل دستمزد بنا بود که در خوز. مزد کارگران اضافه بشود

احمد آرامش وزير . کرديم ما هم در اين قسمت پافشاري مي. به کارگران بدهند
. کار با معاون خودش حبيب نفيسي، آمدند راجع به حداقل دستمزد اقدام بکنند

گان سنديکا رفتند با شرکت قرارداد بستند که چهل  ها بدون حضور نماينده اين
هر دو با آقاي . در صورتي که قرار چهل و دو ريال بود. تمزد باشدريال حداقل دس

کنيم  ها گفتند درست مي جمالزاده به سنديکا آمدند و ما هم اعتراض کرديم و اين
السلطنه را ببينم و  به تهران آمدم تا قوام. تثبيت شد" ولي چهل ريال تقريبا. و رفتند

به ديدن . کرد دو ريال خيلي فرق ميچون در آن زمان . اين موضوع را تعقيب کنيم
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ها هم نقل شده او مرا  خواندني  ي طوري که در مجله چون همان. السلطنه رفتم قوام
به   .يک وقتي او را پيش مردم از آن تخت فرعوني پايين آورده بودم. ۱۹شناخت مي

ما را غارت   ي دست شدي و اتحاديه او گفته بودم که تو با اراذل و اوباش هم
 .ها و جرايد هم نوشته بودند روزنامه. اين چنين انتظاري را نداشت. ديکر
آقاي . اش بود او هم قوم و خويش. السلطنه يک منشي داشت به نام محمد قوام قوام

خواهم  اش گفتم مي اش نشسته بود، به منشي مشيري معاون وزارت کار هم پهلوي
  رد، ديد اين قوامي و اليق ديدن قواماش وضع مرا ورانداز ک منشي. را ببينم  آقاي قوام

طور قبول  با او چه کاري داري؟ گفتم چه. کند کسي را قبول نمي  قوام گفت. نيست
خواهم او را ببينم،  مي. وزير است و آن هم يکي از ملت ايران است کند، نخست نمي

يوسف  اين آقاي: شناخت گفت مشيري که مرا مي .مربوط به وضع ايران است
آن وقت . ها است است که رئيس سنديکاهاي ايران و يکي از شخصيت  يافتخار

گفت حضرت اشرف  مي. داد  يک خرده نرم شد و کارت مرا برد و به قوام  محمد قوام
کاري که دارم خود  گفتم من. فرمايند هر کاري داري بگو من برايت انجام بدهم مي

او صحبت بکنم که بگويد من  خواستم با مي. تواند انجام بدهد حضرت اشرف هم نمي
گفت چه کاري است؟ گفتم راجع به حداقل . توانم، اما متاسفم که قبول نکردند نمي

کرده، ما اعتراض داريم و اين هم  دستمزد که شرکت نفت قرار گذاشته و دولت قبول
خواستيم که او  منتها ما مي. ساخته نيست از دست تو هم ساخته نيست  از دست قوام

رسيد، شرکت  زورشان به شرکت نفت نمي. توانيم تا خودمان اقدام کنيم ا نميبگويد م
خالصه نشد و همان چهل ريال . کرد ها را برقرار و عوض مي شان بود، اين نفت ارباب
  .برقرار ماند

                                                 
پس از رهايي از اسارت شوراي   افتخاري يوسفاين آشنايي مربوط به زماني است که  – ۱۹
، ۲۲ها،شماره  مجله خواندني.ک.ر. رود السلطنه مي حده مرکزي براي اعتراض به حضور قواممت

 .۱۳۳۳شانزده آذر 
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و سفر هيئت فدراسيون جهاني سنديکاهاي  »اسکي«هاي  فعاليت
  کارگري به ايران

    
هم به تقويت حزب دمکرات خود و تأسيس اتحاديه لطنه الس قوامدر اين ميان        

تشکيالتي تحت نام اسکي به رهبري خسرو هدايت . کارگري مشغول شده بود
يک عده الت از قبيل . واقع تشکيالت کارگري نبود شان در تشکيالت. ساخته بود

ها را هم جمع  قزلباش، بيوک صابر و حسن عرب و بعضي افراد شرور کارخانه
کوشش کردند که ما با . در خيابان پهلوي هم يک جايي را گرفته بودند. ودکرده ب

خسرو هدايت به دفعات نزد من آمد و گفت آخر در دنيا چه . اسکي متحد شويم
ولي ما . قدرت هم با ما است .خواهي که ما داريم خواهي؟ اگر تشکيالت مي مي

ف قوام و دولت و فشار از طر :اين دفعه قضيه برعکس شده بود. حاضر نشديم
  .بود ها شروع شده اصطالح دست راستيه اسکي و ب

محرمانه بود و به ما دسترسي نداشتند و  "ااين موقعي بود که تشکيالت ما تقريب      
فرصت خوبي بود و . توانستند بکنند کاري به ما نمي. اصطالح بگزنده توانستند ب نمي

خواهيم با  رگران ما آمدند که مييک دفعه کا. به جان حزب توده افتاده بودند
ها را منع کردم و خيلي هم  آن. اسکي متحد شده و حزب توده را غارت کنيم

از سياست انتقام  نه گفتم. گفتند آقا ما بايد يک انتقامي بگيريم .شان نمودم سرزنش
گر  اگر ما هم غارت. گيريم ما صلح کشور و مملکت را در نظر مي. گيريم نمي

شود؟ ما  دولت همکاري بکنيم پس فرق ما با دولت و حزب توده چه ميبشويم و با 
. ها نيستيم ما مثل آن .خوريم کنيم، ما نان حالل مي کش هستيم، ما کار مي زحمت

البته اين فشار حزب توده را بسيار . ها شرکت بکنند نگذاشتم رفقاي ما در غارت آن
بنا شد از . يکاي جهاني شکايت کردالملل کار و به سند ناراحت کرد و به سازمان بين

   .گي بکنند هبيايند و رسيد  يي عدهسنديکاي جهاني يک 
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از شوروي بوريسوف، از انگلستان هاريس و از سوريه . هيئت اعزامي وارد شد      
يعني . کرد اين دفعه حزب توده بود که متهم مي. ۲۰العريس و يکي هم از فرانسه بود
اين قضيه . به سر مردم آورده بود برعکس شده بود همان اوضاعي که حزب توده

فشاري  "اتر در آبادان حل و فصل شود و بررسي شود که آيا واقع بايستي بيش مي
هست يا نه؟ چون در آبادان حزب توده با عشاير زد و خورد کرده بود و در اين زد 

گيالن سرهنگي از اهالي . حکومت نظامي بود. کشته شده بودند  يي عدهو خورد 
در . اند شکايت کرده بودند که ما را محدود کردهها  يي توده. فرماندار نظامي بود

تري به آبادان  دولت اهميت بيش .ها را واقع همه را محدود کرده بودند و نه فقط آن
جا بيايد اهالي همه به دولت شکايت  کرد که اگر اين هيئت به آن داد و تصور مي مي

اين هيئت وقتي که به آبادان وارد شد . شان خوب نيست خواهند کرد و اين براي
اين کار از نظر من درست نبود زيرا . چند نفري هم از حزب توده همراه خود آورد

کردند و واقعيت را به دست  رفتند و يک تحقيقاتي مي مي ي آزادانهبايست  مي
سه تا  .کردن درست نبود ها آمدن و تلقين طور همراه آن آوردند، واال اين مي

درشکه اجاره کرديم و به پانزده نفر از کارگران وارد و سرشناس گفتم که همراه 
. شان فرستاديم نفر از کارگران را دنبال ۱۵ها هرکجا رفتند ما هم  آن. ها بروند آن

گان سنديکاي جهاني و دولت  هها رفتند و به نمايند آن. خودم هم در آبادان بودم
آمدند . گذارد که آزادانه تحقيقات کنيم ايران نميشکايت کردند که سنديکاي 

ها آزادانه اين کار را بکنند اما حزب  آرزويم اين است که اين: پيش من و گفتم
گان حزب  هخواهند آزادانه تحقيقات کنند فرستاد توده را چرا آوردند؟ اگر مي

                                                 
عضو فدراسيون جهاني سنديکاهاي کارگري و رييس هيئت؛ بوريسوف  El arissالعريس  – ۲۰

Borissov هاي کارگري شوروي؛ هريس  اتحاديه  ي نمايندهHarries  نماينده شوراي
  .منشي هيئت Malfetteهاي کارگري بريتانيا؛ ملفت  اتحاديه
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که  گويند کارگران مي. توده را برگردانند و خودشان آزادانه تحقيقات کنند
در کشت و کشتار دخالت داشتند و مردم را ناراحت کرده بودند، آزادي ها  يي توده

هيچ کس به نفع حزب توده . مردم را ازشان سلب کردند و از حزب راضي نبودند
از ماها صحبت   يي عدهجا با  ي کار آمد و در آن هيئت مزبور به اداره. صحبت نکرد

داده    شان را از دست عزيزان  يي عدهشاير کساني که در زد و خورد با ع. کردند
ي کار جمع شده و  هايي که معلول شده بودند همه جلوي اداره بودند و آن

گفتند که حزب توده مبالغي پول به اسم ما جمع کرد ولي هيچ چيز به ما نداده  مي
ايم شما  شنيده. مان را از دست داديم و گرسنه و ناراحت هستيم عزيزان. است

. کردند ي کار سؤاالتي از ما مي در اداره .آمديم که شما به داد ما برسيد آمديد،
کردند و  بود مي يداديم و سؤاالتي از رئيس اداره کار که لطفي نام جواب مي
ها سلب  از ايرانيها  يي تودهاين که آزادي را . گفت داد و جريان را مي جواب مي

  .شريح کردمگان ت هکرده بودند به طور مفصل براي نمايند
سنديکاي جهاني از شوروي که يک پايش هم کمي لنگ  ي هبوريسوف نمايند      

شعبان نامي بود روسي خوب . بيا پهلوي من بنشين و ترجمه کن: بود به من گفت
خواهم تو  گفت نه مي. کند گفتم شعبان اون باالست براي شما ترجمه مي ،بود  بلد

بوريسوف  .داند است او بهتر از من مي گفتم اگر منظور ترجمه. ترجمه بکني
گذشته، گذشته : ش را پهلوي من کشيد و گفتا طور که نشسته بود صندلي همان

تر به گذشته توجه  گفتم رفيق بوريسوف ما بيش. کنيم است، در آينده با هم کار مي
  .گوييد با هم کار کنيم کنيد و مي ولي شما گذشته را هيچ فرض مي. کنيم مي

مردمان نارحتي  ]شوراي متحده[ ها اي سنديکاي جهاني ثابت شد که اينبر      
چند بار از جانب . پاچه شده بود ولي دولت خيلي دست. بودند و سرکوب شدند

را  هم تماس مستقيم گرفتند و هم شريف امامي. دولت قوام با من تماس گرفتند
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. گذارد ختيارتان ميفرستادند که با اسکي متحد بشويم و هرچه بخواهيد قوام در ا
جا  پاچه شده بودند و خودشان را به همه العاده دست فوق. ي وکالت هم دادند وعده
دانستند که من خودم واقعيت را  که عليه دولت صحبت نشود نمي  زدند مي
. دمکرات نيست .دولت، دولت استبدادي است: به هيئت العريس گفتم. گويم مي

ديگر را  حاال هم. جمعي ما را غارت کردند و دستهساختند ها  يي تودهيک وقتي با 
فرقي نکرده منتها حاال يک مقداري ما در کناريم و چيزي نداريم . کنند غارت مي

کنيم و خودنمايي هم  ي ما را بستند، پشت پرده هم کار مي اداره. که غارت بکنند
مردم خوب که اين هيئت گرفت آن بود که حزب توده رفتارش با  يي نتيجه .نداريم

که با  کرد، نه اين بايست با دولت مبارزه مي خواه مي يک حزب آزادي. نبوده است
هيئت العريس کارش تمام . دولت بسازد و تشکيالت کارگري ديگر را غارت کند

خواستند سوار ماشين شوند، يک دفعه اين  وقتي مي. العاده گرم بود شده و هوا فوق
شان خوابيدند و گفتند  هاي داده بودند زير اتومبيل که معلول بودند يا کشته  يي عده

اند  اند آمده يي از ما مرده عده. گي کنيد  هرويم مگر اين که به کار ما رسيد ما نمي
داده به او  اند هر کس هم پول نمي اند، پول زيادي هم جمع کرده پول جمع کرده

گي  هرويد؟ چه رسيد گي بکنيد، کجا مي هاند و حاال که شما آمديد رسيد يخ نداده
بوريسوف . به حال ما کرديد؟ گفتيد و چاي و آب خنکي خورديد و بيرون آمديد

گفتم به حرف من که . ها بگوييد کنار بروند به اين: گفت. شد داشت هالک مي
ها را تو تحريک  اين: به من گفت. گي بکنيد هگويند رسيد مي. روند کنار نمي

  ي همه .ها را تو يادشان دادي کردي آوردي، اينها را تو جمع  اين. کردي آوردي
به . گويي گفتم آقاي بوريسوف صد درصد راست مي. ها را خودت کردي اين
ما  ي هکنيد، حاال ديگر نمايند آييد و مرا ناراحت مي ها گفتم از صبح تا شب مي آن

وغ؟ گويند يا در ا راست ميه اما ببينم اين. ها کمک خواهيم خواست آمده و از آن
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بوريسوف . خواهيم حاال ما آن را مي. گويند حزب توده پولي جمع کرد و خورد مي
باور کنيد به نفع . ميرم، بگو رد بشوند ها بگوييد بروند کنار دارم مي به آن: گفت

ما با اين وضع يک . گفتم رفقا بلند شويد به اتحاديه بياييد. کنيم ها اقدام مي آن
پاشدند و رفتند و بوريسوف . ا که کمک کن نيستنده اين. کنيم کمکي به شما مي

ش ا تواند آزادانه هرکاري که دل دولت هم فکرش راحت شد که مي. هم رفت
واقع  در. سنديکاي جهاني به اين طريق خاتمه پيدا کرد ي هقضي. خواهد بکند مي

ه نفع نه ب. نتايج البته هيچ بود. شان را بزنند هاي موفق شدند که حرف "کارگران اقال
کاري نکردند چهار نفر آمدند . دولت، نه به نفع حزب توده و نه به نفع ما بود

وقتي که از آبادان به تهران . ي نداشتي شان هم نتيجه آمدن. گردش کردند و رفتند
شان رفتم و مفصل  جا هم سراغ برگشتند در هتل دربند منزل داشتند و در آن

اين  "معموال. برد آزادي را از بين نمي شان صحبت کردم که در ايران دولت براي
ها داده و  کنند و دست به دست آن خواهان هستند که دولت را تحريک مي آزادي

واقع در ايران آزادي برقرار باشد بايد  اگر شما بخواهيد در. برند آزادي را از بين مي
  .خواهان بخواهيد که آزادي را از بين نبرند از آزادي

  
  وري پس از سقوط پيشهاوضاع آذربايجان 

  
خواستيم تشکيالت  ما يک نفسي کشيديم، مي "اوري مجدد بعد از سقوط پيشه      

را از پرده بيرون بياوريم، بنابراين من به تهران آمدم تا به تدريج کارگران را متشکل 
 ي هبه وزارت کار آمدم، ديدم به من خاتم. اندازيم بکنيم و سنديکا را راه بي

که مرخصي داشتم، به علت غيبت طوالني به خدمت من  با اين. اند خدمت داده
. ها مسافرتي بکنم نااين هم براي من فرصتي بود که بتوانم به است. خاتمه داده بودند
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ها پيش  وري سقوط کرد با يک عده از آذربايجاني به تبريز رفتم موقعي که پيشه
تانداري بود به استانداري شاه رفتيم و تقاضا کرديم که صادقي را که معاون اس

السلطنه بسيار  چون صادقي با قوام. شخص ديگري را بفرستند منصوب نکنند و
شاه قبول کرد و . خواستيم مأمور قوام دوباره باالي سر ما باشد نمي صميمي بود و

در . استاندار آذربايجان کردندبه جاي او منصورالملک را . شود اقدام مي: گفت
صادقي آدم خوبي بود فقط با دوستي . ه مراتب بهتر از او بودصورتي که صادقي ب

يک دفعه هم مثل . ولي منصور آدم مشکوکي بود. السلطنه مخالف بوديم او با قوام
العاده خراب  به تبريز رفتم ديدم اوضاع فوق. که به عنوان ارتشاء زنداني شده بود اين

ها  يي را هم دولتي ه بود و عدهوري به عنوان مرتجع کشت يي را گروه پيشه عده. است
وري گزندي رسيده بود و  در اين ميانه نه به پيشه. به عنوان انقالبي اعدام کرده بودند

کرد  وري بود، به راحتي گردش مي دکتر جاويد که استاندار پيشه احت. نه به رفقايش
  .جهت کشته شده بودند خود و بي ولي اهالي بيچاره بي

. دو نفر مفتش هميشه پهلويم بود. يز شدم، تحت نظر قرار گرفتممن تا وارد تبر      
فهميدند که دور و  شدند و مردم مي ها شلوار مخصوصي داشتند که شناخته مي آن

فکر کردم رئيس شهرباني . پيش دانشور رئيس شهرباني رفتم. هست پليس  بر من
شما يک عده گفتم تيمسار . منکر خواهد شد که مفتشيني را مأمور من کرده است

ها هم  کنم اين را به عنوان مفتش دور و بر من انداختيد و من با مردم صحبت مي
: اين آبروريزي است، اين چه کاري است؟ گفت. کنند جا گوش مي آيند آن مي

آقاي : چند روز گذشت ديدم مفتشي آمد و گفت. ايستنده دهم دورتر ب دستور مي
رفتم، آقاي دانشور گفت که شما يک  .اند رئيس شهرباني شما را احضار کرده

که نه پول داشتم و نه  هم ماشين جيپ خريديد و براي چه اين کار را کرديد؟ من
گفتم خوب چرا ماشين . پليس بود ديگر. خواستم سر به سرش بگذارم. ماشين
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دارم، ولي تو چرا جيپ : مگر شما ماشين نداريد؟ گفت. آخر من هم آدمم. نخرم
که تيمسار من نه جيپ خريدم، نه جيپ دارم، اگر هم داشته  خريدي؟ بعد گفتم

آمدم و چند روز . شما برويد بگيريد و استفاده کنيد. را بخشيدم به شهرباني باشم آن
ايد مدرک دقيق  طور منکر شده هرفتم و گفت آقا شما چ. بعد دوباره احضار کردند

ال کرديم گفتند گفتم مدرک دقيق شما چي هست؟ گفت ما از شرکت سؤ. داريم
باز هم يک مقداري سر به سرش گذاشتم و . ايم ما به يوسف افتخاري جيپ فروخته

ام و شرکت هم اشتباه  جيپ نخريده. کنيد من ندارم بعد گفتم تيمسار اشتباه مي
يک . شان از کجاست دانستم اين اشتباه من مي. شود طور مي گفت چه. کند مي

لک و ثروتمند بود، او از شرکت ماشين خريده يوسف افتخاري بود اهل مراغه، ما
ها گفتم که دنبال او بروند که هر روز پيش من  به آن. اند مرا گرفته ي هها يق اين. بود

  .نيايند
ي در منزل يکي ي که عازم تهران بود جلسه نايکي از دوست ي هروزي براي بدرق      

توي ما . هاست ه نظامياز دوستان داشتيم، يک مرتبه گفتند که منزل در محاصر
. اين را گفتيم ببريد پيش خانواده و در را باز کنيد بيايند. يک نفر نظام وظيفه بود

ر کردم که شما وقتي که دشمن حمله يغَشان تَ من به رئيس. يک دفعه وارد شدند
. کنيد پوشيد حاال که دشمن رفته به ما حمله مي رويد و لباس زنانه مي کند در مي مي

دهنده  اند و گزارش ها داده خواهيد؟ بعد معلوم شد گزارشي به آن ه؟ چه مييعني چ
ها دارند جمهوري  گفته بودند که اين. هم يکي از اعضاي قديمي حزب توده بود

. شهرباني و نظام هم به وحشت افتاده بود که ماها اسلحه هم داريم. دهند تشکيل مي
غارت  "به عالوه مردم را اصال. رار بوداوضاع به اين ق. ها رفتند پس از مدتي نظامي

وضع بسيار ناگوار . وري حرف زدي و بيا ببينم چه داري کردند که تو با پيشه مي
وري مخالف بودند و از او نفرت  ها که با پيشه شده بود و طوري شده بود که آن
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ا پيش منصور رفته و جريان ر. که او بهتر بود گفتند مثل اين داشتند يواش يواش مي
راديوي مردم  اگويند که حت ند و ميا گفتم اهالي آذربايجان از شما ناراضي. گفتم

گي دولت  هما در همساي. اند و اين اوضاع خوب نيست شان گرفته را هم از دست
ر از ت بخت اگر آن آذربايجان خوش. جاست شوروي هستيم يک آذربايجاني هم آن

گفت نه آقا . شما اين کار را نکنيد. کنند تمايل پيدا مي "اها مطمئن جا باشد اين اين
   .کنيم ما بسيار کمک هم مي. کنم اين درست نيست من تکذيب مي

. کنند جات سري بکشم تا ببينم رفقاي ما چه مي  هنارفتم به کارخ بعد کم کم مي      
ما در تمام مدت تسلط فرقه تشکيالت خود را به صورت محرمانه حفظ کرده 

وري فرار کرد  بعد که پيشه. ش بودا مجلس ي هز رفقاي ما نماينديکي ا ابوديم حت
اطالعات بود،  ي هرئيس چاپخان. ش حسن زفيري بودا ش کردند، اسما را توقيف اين

. پيش آقاي ممقاني رفتم که آزادش کنند. ي اطالعات مال خودش بود چاپخانه
خواستيم  ه بوده و ما ميوري هم نبود و با اطالع ما رفت پيشه ي هگفتم که او عضو دست

  .آن جا باشد
. وري تبعيد کرده بود هنوز اثري از تشکيالت باقي بود يي را پيشه که عده با اين      

ي کار مهندسي از  رئيس اداره. جات مختلف سرکشي کردم  من به کارخانه
را راه  يوسف افتخارينامه کرده بود که  ها، بخش او به کارخانه. آذربايجان بود

در . هيد و من هم برخالف نظر او به کارگران دستور دادم که از من استقبال کنندند
 احت. آمد گيم اين کار را نکرده بودم و خوشم هم نمي صورتي که من در تمام زنده

هم من اين کار را  "اواقع. در تظاهرات هم جلو نبودم که به نام من تمام بشود
ن هيچ وقت به تنهايي يک کاري م. کردم هميشه با هيئت کارگر بودم نمي

. است ام دسته جمعي بوده ام و هر کاري انجام داده را انجام نداده
شان را رها  ي که رفتم کارگران کارهايي استقبال بکنند هر کارخانه دستور داد که
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از اين قضيه شهرباني و استانداري و ارتش که تحت . کردند و از من استقبال کردند
اش را در  شناختم چرا که خانه هم او را مي "و قبال(بختي بود  شاهفرماندهي سرلشگر 

تر  به وحشت افتادند و مزاحمت خود را بيش) خيابان استخر ما اجاره کرده بوديم
  .کردند

 
  بازگشت به تهران

  
آرا،  از تبريز به تهران برگشتم و تا وارد شدم، آمدند گفتند آقاي سرلشگر رزم      

هاي وزارت کار  رفتم ديدم يک نفر از مديرکل .احضار کردهرئيس ستاد شما را 
. بود خيلي آدم مؤدب و ماليمي "اآرا ظاهر رزم. است  آقاي آشتياني پهلويش نشسته

اسباب   يک موضوعي است که. خواست شما را ببينم و آشنا بشويم گفت دلم مي
چه موضوعي؟  گفتم. خواستم اين موضوع رفع بشود. کند ناراحتي شما را فراهم مي

گفتم . شناختم شاه را نمي من هم گيالن. از شما خيلي ناراضي است  شاه گفت گيالن
رکن فالن  رئيس شاه گيالن: شاه کيست و چرا از من ناراضي است؟ گفت گيالن
دانم  کارش چي هست؟  ها را هم نمي من نظام وظيفه نبودم رکن و اين: گفتم. است

وقت او از من راضي  جاسوسي؟ گفتم هر گفتم يعني. گفت کارش تجسس است
دستم را گرفت و نشاند و گفت معذرت . کنم و پاشدم شد من خودم را اعدام مي

خواستم مزاحمتي براي شما فراهم نشود تا خيابان  خواهم من نظري نداشتم، مي مي
تر  کنم بيش بعد معلوم شد دولت از اين حرکت من که مسافرت مي. هم بدرقه کرد

 خود قضيه در وحشت است و رئيس کل شهرباني هم گزارش کرده که از ماهيت
يک . رئيس کل شهرباني وقت آقاي صفاري بود. هاي فالني ناراحتيم از مسافرت 

کرديد  مي روز رفته بودم پيش ساعد، ضمن صحبت گفت شما وزارت کار، کار
  من به. است  کنيد؟ گفتم وزارت کار به خدمت من خاتمه داده چرا ديگر کار نمي



۱۵۴ 

بادان رفته بودم مرخصي هم داشتم به علت غيبت طوالني به خدمت من خاتمه آ
نويسم، برو پيش  ن يک کارت ميگفت نه من اال. دادند و ديگر شغل دولتي ندارم

جا ما ببينيم  اين  نه فروهر را احضار کن به: گفتم. فروهر وزير کار و مشغول کار بشو
گيرد؟ چون من مرخصي داشتم و در  سرچشمه ميخاتمه خدمت ما از کجا  "اصوال

جا بيا، من هم او را صدا  گفت فردا ظهر اين. روم مرخصي هر کجا بخواهم مي
جا خيلي  ساعد گفت فروهر آمد اين. فردا ظهر رفتم. کنيم کنم با هم صحبت مي مي

رفيق هستيم  يوسف افتخاريگفتم براي چه؟ گفت ما با . کرد هم از شما گله مي
 ي هصحبت شده بود که نزد شاه برويم و درمورد آيند احت. اريس با هم آمديماز پ

چرا پيش خود من نيامد و آمده پيش شما؟ ساعد هم گفته بود . ايران مذاکره کنيم
رفتم پيش . ها اين صحبت  فالني براي يک کار ديگري پيش من آمده بود و نه که

ا ما با هم رفيقيم و دوستيم، دستور کردن که باب آقاي فروهر، شروع کرد باز هم گله
البته خود فروهر دستور . استخدام شدم "ااستخدام بکنند، و مجدد "اداد مرا مجدد

  .خاتمه خدمت نداده بود، آرامش داده بود
  
  آباد آرا و گداهاي امين رزم

  
آرا در زمان نخست وزيري دستور داده بود که گداها را جمع بکنند و از  رزم      

اون مبلغ صرف   ها يک مبلغي به بنزين بسته بود که اظ براي تأمين معاش آناين لح
خواست به قم پول بدهد و  از اين مبلغ مي. ولي گدا بهانه بود. گداها بشود

يک روز فروهر مرا صدا کرد گفت آقاي . روحانيون را به طرف خودش جلب کند
پرسيدم چه . شمک خواهم يک مأموريتي به شما بدهم خجالت مي مي افتخاري
آباد و سرپرست گداهايي بشوي که در  خواهم بروي امين گفت مي. مأموريتي
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. اسم آن مرکز را تعاون گذاشته بودند. روم گفتم چشم مي. اند جا جمع کرده آن
. جا هستند رفتم و ديدم يک عده ژاندارم به سرپرستي سرگردي به نام کاشاني آن

. کردند زدند و اذيت و آزار مي داها را شالق ميگ. بود »تعاون«تنها چيزي که نبود 
جايي رفتم که . اداره برگشتم فروهر گفت رفتي؟ گفتم رفتم ولي به تعاون نرفتم  به

تلفن کرد به . گفت موضوع چيست؟ موضوع را گفتم. شکنجه و آزار و اذيت بود
 به. جا باشد سرپرست آن افتخارينظر  جا هم تحت هاي آن ژاندارمري که ژاندارم

قاي آ هايي تهديدآميز کرد که کاشاني آمد و صحبت   سرگرد. جا برگشتم نآ 
گفت  "ابعد ديد فايده ندارد رسم. ام که شما کمونيست هستيد من شنيده افتخاري

هايي را  فقط آن. دهد گفت اگر گدا را نزنم که پول نمي مي. خواهم که پول مي
گفتم آقاي . زنم ه دارند همه را که نميگي و سه چهار تا خان زنم که خانه و زنده مي

جا صحبت  اما اين. دانند همه مي. داند که من کمونيستم کاشاني، شاه هم مي
کنيم  که کمک مي صحبت اين است که يک عده را به عنوان اين. کمونيستي نيست

باالخره . بايد برويد. زنيد ها را شالق مي اند و شما آن اسم تعاون جمع کرده  و به
  .ها هم نظر من بودند ش ماند و آن ا اني را برداشتند و معاونکاش
به . خواهد به تعاون بيايد و گداها را ببيند آرا مي يک روز خبر کردند که رزم      

  آرا صبح زود به چون ممکن است رزم. جا بخوابيد من دستور دادند که شب آن
جا را بدهيد  اين  را دستور دادهآ آباد خاکي بود و گفتند رزم امين  راه. جا بيايد نآ

فرداي . صبح هم آب پاشي نکردم. جا بخوابم من شب نرفتم آن. آب پاشي بکنند
با . ش پياده شد آمد و مرا ديدا آرا آمد و از ماشين رزم. زدم آن روز توي باغ قدم مي

شما اين جا هستيد؟ گفتم بله  افتخاريمرا شناخت گفت آقاي  "اهوش بود فور
پس چرا . جا را آب پاشي بکنند اين  ا هستم، گفت دستور داده بودم کهج من اين

هميشه ما، يک . نکرديد؟ گفتم خواستم شما هم بياييد مثل ما گرد و خاکي شويد
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آدم جدي بود رفت و پس فردا . کنند دهم درست مي مي: گفت. دفعه هم شما
  .شروع به سنگ فرش کردن کردند

  
  پايان سخن

  
 نه. پادويي داشتم ي هها جنب من هم زير دست آن. سوسياليست بودندبرادرهايم       

 که جا را ديدم با اين بعد که رفتم روسيه و وضع آن. که خودم اظهار نظر کنم اين 
ديگر متفاوت نديدم و از اين  اوضاع اقتصادي خوب نبود ولي مردم را هم از يک 

  د به دستور پروفينترن بهجا تحصيالتي کردم و بع در آن. ه خيلي خوشم آمدجنب
تر به علت سفر سر جان کدمن رئيس  اعتصاب ما در آبادان بيش. بادان آمدمآ

اگر آن تمديد قرارداد پيش نيامده بود ما . شرکت نفت براي تمديد قرارداد بود
خواستيم خودمان را هرچه  کرديم و مي چون محرمانه کار مي. کرديم اعتصاب نمي

  .ولي اين ماجرا ما را ناچار کرد که زودتر اقدام کنيم. تر مستحکم کنيم بيش
هر . ي ملي سنديکايي داشت و هم جنبه ي تمام مراحلي که طي کردم هم جنبه      

 که آن .ي نداشتيمي ها روابط حسنه هيچ وقت با خارجي. دو را در نظر گرفتيم
ها بود هم به  که روس آن. و با ما بد بودند بود، اعتصاب کرده بوديمها  انگليسي

 در. استالين مستبد و آدمکش بود. علت ضداستالين بودن من، دشمني داشتند
ما فقط اسمي از آن  ي  هجا هم مثل مشروط در آن. واقع شوروي هم شوروي نبود

در ايران هم غير از اين سنديکا که عرض شد، در هيچ تشکيالت يا . باقي بود
انساني و ملي را در نظر گرفته و  ي هميشه جنبه. ضويت نداشتمسازمان ديگري ع

 .کردم اقدام مي
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  فصل دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مکتوبات
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  بخش اول
  
  
  
  
  
  

  نهضت  ي سابقه
  

  نهضت کارگري در ايران ي هتاريخچ
  

که  الذکر با اين تا تاريخ فوق. شروع شد ۱۹۲۰نهضت واقعي کارگران ايران در       
شدند،  رحمانه استثمار مي يان داخلي و خارجي بيکارگران ايران از طرف کارفرما

و انساني   گي ساعت کار کرده، از کليه مزاياي زنده ۱۲تر از  که روزي بيش با اين
  .محروم بودند

به علت عدم اطالع از تشکيالت و مبارزات کارگري و نداشتن تشکيالت منظم       
فشار و استثمار شديد  جمعي در مقابل هاي دسته کارگري مقاومت و يا درخواست

  .کارفرمايان از آنان مشاهده نشده بود
ي انقالب اجتماعي از زير مظالم دولت  که کارگران بادکوبه به وسيله ۱۹۲۰در       

از ايرانيان مقيم بادکوبه که در آن   يي تزاري روسيه و کارفرمايان بيرون آمدند، عده
يالت وسيعي در اغلب نقاط ايران از انقالب عامل موثر بودند به ايران برگشته تشک

  . عناصر محروم به وجود آوردند که منجر به انقالب گيالن شد
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مقصود اصلي انقالبيون گيالن که تحت رهبريت حيدرعمواوغلي کار       
در . از خاک ايران و ايجاد آزادي بود  کردند بيرون راندن قواي مهاجم انگليسي مي

گان آن دولت در کليه  نظامي اشغال شده نمايندهآن تاريخ ايران از طرف قواي 
  .کردند امور کشوري و لشگري مداخله مي

انقالب گيالن تحولي در طرز تفکر کارگران ايجاد کرده در صدد بر آمدند       
اتحاديه صحيح کارگري تحت يک پروگرام مدرن و عملي به وجود آورده به 

ر بندر پهلوي و آذربايجان و تهران در همان سال د. مبارزات طبقاتي ادامه دهند
ها نيمه مخفي  در بندر پهلوي و تهران، اتحاديه. ي کارگري تشکيل گرديد اتحاديه

بعد از مدتي در خوزستان و مشهد نيز . سري بود" ولي در آذربايجان اتحاديه کامال
  .کارگران متشکل شدند

ي  ي از دعوت طبقهها که حاک هاي مخفي و انتشار بيانيه تشکيل اتحاديه      
ي حاکمه بود، هيئت حاکمه را به وحشت  کش به مبارزه بر عليه طبقه زحمت

  .انداخته در صدد مبارزه شديد با تشکيالت کارگري برآمدند
در بندر پهلوي و . حبس و تبعيد و کشتار از طرف هيئت حاکمه شروع شد      

ي کارگران بندر پهلوي  هتهران آقاي محمد آخوندزاده را که موجد و رهبر اتحادي
  .بود توقيف و تبعيد کردند

کثيري از کارگران و رهبران آنان را توقيف کرده و حتا آقاي   ي در تهران عده      
هاي تهران بود زير  خانه ي کارگران چاپ را که يکي از رهبران اتحاديهحجازي 

  .شکنجه کشتند
اردبيل را پر از کارگران و   ي هقلع" هاي آذربايجان مخصوصا زنداني  ي کليه      

تعجب . زارعين مبارز کرده بودند که بدون محاکمه و رعايت قانون توقيف بودند
گناه در نتيجه  بي  يي بوده، عده  ها است که مامورين دولت مانع رساندن غذا به آن
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 اردبيل  ي بانان قلعه گي در زندان فوت کرده، شبانه از طرف شهرباني و زندان گرسنه
  .شدند دفن مي

  
  ي کارگران بندر پهلوي   اتحاديه

  
ي مفهوم آن بهبود    ي کارگران بندر پهلوي مختصر و خالصه اتحاديه  ي برنامه      

اغلب کارگران بندر پهلوي کارفرماي معيني نداشته و . کارگران بود  گي وضع زنده
  .ضعيف بود" ي طبقاتي آنان نسبتا از اين لحاظ احساسات مبارزه

تر اوقات خود را صرف تعليم و تربيت و آشنا کردن  بيش  رهبران اتحاديه      
کارگر را متوجه " تدريجا. کردند کارگران به اصول مبارزات صنفي و طبقاتي مي

هاي زيبا و  ي زحمات شما را ربوده و کاخ ي کارفرما نتيجه ساختند که طبقه مي
مند  انواع وسايل عيش و عشرت بهرهگاني مجلل براي خود ترتيب داده و از  زنده

و به خصوص دستگاه دولت در . سازند محروم مي  گي شده و شما را از حداقل زنده
ي قواي دولتي  بوده و در برابر مختصر مقاومت و تقاضاي حق به وسيله  ها اختيار آن

برخوردار   گي پس اگر بخواهيد از مزاياي زنده. برند شما را منکوب و از بين مي
يي ببريد  ويد يعني از بهداشت و فرهنگ و غذاي کافي و مسکن و پوشاک بهرهش

بايد کوشش کنيد حکومت و قدرت را در دست گرفته به وسيله وضع قوانين مفيد 
ي مولد ثروت کوتاه و خود را از ذلت  دار را از غارت اموال طبقه دست سرمايه
ارگران بندر پهلوي روي ي ک خالصه کليه تعليمات رهبران اتحاديه. نجات دهيد

  .اصول مبارزات طبقاتي و تحصيل قدرت جهت تشکيل حکومت کارگري بود
ي کارگران بندر پهلوي که کارگران آن را در آن موقع به نام سايوز  اتحاديه      
فاقد ارزشي تشکيالتي بود، زيرا )  سايوز به زبان روسي يعني اتحاديه(ناميدند،  مي
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ها  بران کرپسرها و با را باربران گمرک و باربران کشتي  هکه اکثر اعضاي اتحادي
دهاتي بوده و عالقه خودشان را از دهات قطع   ها دادند که اغلب آن تشکيل مي

. آوري کرده سر زراعت خود برگردند نکرده و در فکر اين بودند که مبلغي جمع
پرداخت حق  يي نشان نداده فقط به ي طبقاتي چندان عالقه بنابراين به مبارزه

ي  کردند و حتا از باربران گمرک عده عضويت و حضور در جلسات اکتفا مي
  .را پذيرفته بودند  قليلي عضويت اتحاديه

بانان مالک کرجي بودند، چون در مقابل کارفرماي معيني  قسمتي از کرجي      
شدند، لذا مثل يک نفر کارگر  ثمار نميتاز طرف کسي اس" نداشتند و مستقيما

کردند فقط براي حفظ منافع آتي و جلوگيري از  حسن استقبال نمي  نعتي اتحاديهص
ي متعصب و فداکار توي  کردند، عده شرکت مي  آمدهاي احتمالي در اتحاديه پيش
  .کم بود  ها آن

ي کارگران بندر پهلوي اين بود که قدرت و يا ضعف آن  عيب بزرگ اتحاديه      
به اين معني وقتي که . جارت با اتحاد جماهير شوروي بودبسته به توسعه و يا تقليل ت

شد، براي خالي  تري از اتحاد جماهير شوروي به بندر پهلوي وارد مي ي بيش امتعه
  يي از اطراف عده. کردند تري احتياج پيدا مي ها به کارگر بيش کردن کشتي

  ان اتحاديهچون روساي آرشيل از رهبر. کردند آوري کرده به کار مشغول مي  جمع
. پذيرفتند را مي  ها عضويت اتحاديه بودند، لذا کارگر جديد براي حل نظر سردسته

يافت، در نتيجه، احتياج به وجود  وقتي که تجارت با اتحاد جماهير شوروي تقليل مي
دهاتي بودند اتحاد و ارتباط خود را به " کارگران جديد که اکثرا. شد تر مي باربر کم
  .کردند ران قطع کرده به محل سابق خود مراجعت ميي کارگ اتحاديه

 ي کارگران بندر پهلوي آقاي آخوندزاده بود که در سال رهبر سياسي اتحاديه      
هاي زياد از طرف دولت برخالف ميل  ها و شکنجه پس از تبعيدها، حبس ۱۹۲۵

  .مشاراليه به روسيه تبعيد شد
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ي  اني که اولي رئيس اتحاديهزاده و مشهدي ابراهيم گوگ آقاي جمال      
ي کثيري اعضاي اتحاديه از  ي باربران بود با عده بانان و دومي رهبر اتحاديه کرجي

ي کارگران بندر  چون اتحاديه. طرف شهرباني توقيف و از بندر پهلوي تبعيد شدند
پهلوي اساس و پايه صحيحي نداشت، بنابراين با تبعيد آقايان آخوندزاده و بابا 

، اتحاديه منحل ۱۹۲۳اده و مشهدي ابراهيم گوگاني از بندر پهلوي در سال ز جمال
از   از آن به بعد اقدامات خفيفي که براي تشکيل و برقراري مجدد اتحاديه. شد

ي مطلوب  به عمل آمد، متاسفانه به نتيجه  طرف برخي افراد متمايل به اتحاديه
  .نرسيد

و   گي ي وسايل زنده ن احتياجات به تهيهاز وقتي که بشر براي حفاظت و تامي      
ي سعي و کوشش و يا تفکر  در نتيجه" خوراک و پوشاک پرداخت، تدريجا

شد که  ديده مي  ها آن  گي صحيح و يا درآمد غيرمترقبه اختالف مختصري در زنده
طلبي که صفت جبلي بشر است،  ي حس خودخواهي و راحت به مرور ايام به واسطه

که فاقد استعداد   يي آبرومند و بهتري شده و در نتيجه عده  گي دهخواهان زن  همه
ذاتي بوده و از خود هنري نداشتند، به حيله و مکر متوسل شده و از راه دزدي و 

نمودند، تا  اغفال و دروغ و جنايت از زحمات و ابتکارات ديگران استفاده مي
در اوايل خيلي جزيي و ي مرور زمان اين اختالفات طبقاتي که  که به واسطه اين

ي تشکيل خانواده و ايل گرديده و هر  نامحسوس بود رو به فزوني گذاشت و مقدمه
بندي پرداخته و  براي حفظ طايفه و عشيره خود از تعدي ديگران به دسته  طبقه

ها را داده و اين  ها و دولت هاي خونين و باالخره تشکيل حکومت ي جنگ تاريخچه
ها و کسبه روز به روز زيادتر گرديد و  ها و تيپ ين تمام دستهاختالفات طبقاتي ماب

آهن و  بخصوص با آشنايي مردم به تمدن امروزه و احداث کارخانجات و راه
تمرکز ثروت و استخراج معادن اين اختالفات طبقاتي هر آن رو به ازدياد و حرص 
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زارع و کارمند  اکثريت مردم را که عبارت از کارگر و  طلبي صاحبان سرمايه و جاه
را که   ها باشد از هستي انداخته و آن گان و اصناف جزء مي و هنرمندان و نويسنده

مولد ثروت هستند به کلي فلج ساخته و در نتيجه کثرت ظلم طبقات محروم لزوم 
هاي صنفي را احساس و در برابر مظالم مالکين و صاحبان  تشکيل اتحاديه

دار به مقاومت پرداخته و چه بسا که فقط به  ايهکارخانجات و زمامداران حامي سرم
  .ي مقاومت اين تيپ، تاريخ مملکتي دگرگون شده است واسطه

ي صنفي و طبقاتي هميشه به اشکال مختلف ظاهر شده و شدت و ضعف  مبارزه      
ي ضعيف و مغلوب بر عليه ظالم و غالب منحصر  ي طبقه گاهي مبارزه. داشته است

بعضي اوقات به فرياد و فغان و زماني با چوب و چماق و چه بسا  به ندبه و زاري و
  .  اند ي سرد و گرم دشمنان صنفي خود را از ميدان خارج ساخته که با اسلحه

روحيه و طرز . اند اوقات کارگران صنعتي پيشرو بوده  در مبارزات طبقاتي همه      
ي شرکت  خانه د تصفيهمبارزه کارگران صنعتي و کارگران کارخانجات عظيم مانن

ي کوچک و يا باربري  خانه نفت انگليس و ايران با احساسات کارگر يک کفاش
  .باشد که با چندين کارفرما مواجه است، متفاوت مي

شود به مظالم و  ي شرکت نفت مشغول کار مي خانه کارگري که در تصفيه" مثال      
قطارهاي او چه بسا  بيند که هم ي ميشود، زيرا به خوب آشنا مي  تعديات صاحبان سرمايه

کرده و  خون دل خورده و ساليان دراز با مبلغ جزيي با چند سر عائله عمر خود را تلف
بعد از بيست سال خدمت به عذر پيري و مريضي از کار بيکار شده و به خدمت او 

رون ي مسکوني که ساليان درازي در آن سکونت داشته بي دهند و حتا از خانه خاتمه مي
  .کند هاي شهر دست تکدي پيش دوست و دشمن باز مي کرده و ناچار در خيابان

 ها کار مسلول شده و بعد از ي مدت بيند که رفيق او در نتيجه کارگر مي      
ي او يا به گدايي و يا از راه ناعالجي و عدم اعتناي هيئت حاکمه به  اش عائله مرگ

  .شود فحشاء پرتاپ مي
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خانه را هشيار کرده حس  آور کارگران تصفيه ات و مناظر رقتاين مشاهد      
کند که  دار بيدار و تقويت نموده، او را مجبور مي دشمني او را نسبت به سرمايه
هاي  داران و جلوگيري از بدبختي ي سرمايه رحمانه براي نجات خود از چنگال بي

ه پردازند و با ساير ي حاکمه ب ناپذير برعليه طبقه ي آشتي غيرمترقبه به مبارزه
  .ي طبقاتي ادامه دهند جمعي به مبارزه کارگران متحد شده و به طرز دسته

آيد، تا اختالف منافع  ي حاکمه به عمل مي به منظور نابودي طبقه  اين مبارزه      
  .مابين کارگر و کارفرما موجود است ادامه خواهد داشت

با کارفرماي خود در تماس " که دائماولي آن شاگرد کفاش و يا شاگرد نجاري       
کنند در ضمن از استاد  بوده و با هم معاشرند و اغلب سر يک سفره غذا صرف مي

ي کار خود متخصص  گيرند و اميدوار است که روزي در رشته مي خود کار ياد
تر مخالفت  شده و او هم داراي کارگاه کوچک باشد با دشمن صنفي خود کم

  .نامد کارفرماي خود را پدر و يا معلم مي" باکند، سهل است غال مي
کند روزي  کند زيرا فکر مي ي جدي نمي اين کارگر با کارفرماي خود مبارزه      

  .دار و کارفرماي کوچک خواهد شد او هم يک نفر سرمايه
ولي طرز تفکر کارگران شرکت نفت و کارخانه فورد و امثال آن غير از طرز       

  .و يا شاگرد کفاش استتفکر شاگرد نجار 
که روزي به  دار نشده و بل کارگر شرکت مطمئن است که هرگز سرمايه      

شود که بايد  لذا معتقد مي. انگيز کارگران کارخانه دچار خواهد شد سرنوشت رقت
کارفرماي خود را نابود کرده و صاحب کارخانه شود و يا منتظر سرنوشت شومي 

  .بوده و خواهد بود باشد که هميشه در انتظار او
يک نفر باربر که گاهي   چنين روحيه و طرز تفکر حتا طرز عمل و مبارزه هم      

. ي بزرگ متفاوت است کند با يک نفر کارگر کارخانه باربري، وقتي کاسبي مي
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فروشي و تابستان اگر باربري نشد لبو  کساني که گاهي باربر، زماني دست
باشند که گاهي  مي) لومپوم(ها پرولتر بربري  ه، اينفروشند، پرولتار واقع نبود مي

  کشان مبارزه ي زحمت ممکن است طرفدار و آلت دست ارتجاع شده برعليه طبقه
توانند پايه و اساس تشکيالت کارگري را استوار  پس اين قبيل کارگران نمي. نمايند
يعني . اخير بودهي کارگران بندر پهلوي از کارگران نوع  اکثريت اتحاديه. دارند نگه

از باربراني تشکيل يافته بود که گاهي کارگر، زماني زارع و وقتي به کسب اشتغال 
ي کارگران بندر  تذکر داديم بر اين اصل بود که اتحاديه" چه قبال چنان. داشتند

  .پهلوي پايه و اساس صحيحي نداشته و ارزش تشکيالتي او کم بود
بندر پهلوي را کارگران صنفي تشکيل نداده  ي کارگران که اتحاديه با اين      

بانان بودند که بعضي از  چه تذکر داديم اکثريت آنان باربران و کرجي بودند، چنان
ي  شدند ولي در نتيجه آنان صاحب کرجي بوده از طرف کسي استثمار نمي

رهبريت و تعليم و تربيت صحيح و زحمات آقاي آخوندزاده در حفظ تشکيالت و 
العاده  از آنان نسبت به تشکيالت کارگري فوق  يي کارگران عدهجلب محبت 

ي  ها سرگرداني باز هم از مسلک و عقيده صميمي مانده، حتا بعد از تبعيد و مدت
ي  خود دست نکشيده در نقاط مختلف ايران مشغول فعاليت و اقدامات به نفع طبقه

ن سياسي در آمده کش بودند، جمعي از آنان در زندان نيز در صف محبوسي زحمت
  آقاي باباجمالزاده مدير اتحاديه. با پليس در مبارزه و زد و خورد بودند" و دائما
بانان بندرپهلوي و قدير و علي از اعضاي تشکيالت بندر پهلوي بودند که در  کرجي

ها در زندان  از طرف پليس به جرم داشتن احساسات کارگري مدت ۱۳۱۰سال 
الذکر در  با وجود اين که کارگران فوق. بردند ه سر ميترين شرايط ب قصر با سخت

از محبوسين   يي که نه از خارج و نه از طرف عده زندان لخت و گرسنه بودند با اين
شان فراهم بوده و قادر بودند هرگونه  براي  گي نوع وسايل زنده  سياسي که همه
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اين . شد مينمايند کمک و مساعدتي به آنان ن  ها کمکي که بخواهند به آن
کارگران آني از مبارزه بر عليه پليس و دستگاه ظلم و فساد کوتاهي نکرده در 

الدين  ي وقت و عمال رکن شديدترين مبارزه برعليه پليس و قدرت هيئت حاکمه
  .مختاري در صف محبوسين سياسي بودند

في علي که بسيار جوان بود در اثر کسالت و نداشتن دوا و غذاي مناسب و کا      
زاده و قدير پس از استخالص از چنگال  در زندان فوت کرد ولي آقايان جمال

هاي کارگري شده اولي در شاهي  داخل تشکيالت" مجددا) پليس(دشمنان بشر 
  .دومي در بندر پهلوي مشغول فعاليت بودند

ي کارگران بندر پهلوي در هر کار  آقاي آخوندزاده رهبر و موجد اتحاديه      
مشاراليه به مراتب بدتر از وضع   گي قدم بوده وضع زنده مشکل پيش خطرناک و

آقاي آخوندزاده غالب اوقات گرسنه و يا با نان خشک . کارگران بود  گي زنده
آخوندزاده . کرد ساخت ولي آني از وظايفي که به عهده گرفته بود غفلت نمي مي

از دشمن نترسيده ) رنماداران کارگ ها و سرمايه زاده شاه(برخالف رهبران مصنوعي 
تر اوقات در حبس و تبعيد و يا  بنابراين بيش. قراول بود و در تمام مبارزات پيش

به اين مناسبت در اشعار مفصلي که آقاي . کرد مي  گي ي پليس زنده تحت نظر اداره
  تو مگر عاشق حبس و کتک و شالقي؟: نويسد الهوتي به نام آخوندزاده سروده مي

در يک ظرف غذا صرف   ها ده با کارگران معاشرت کرده با آنآخوندزا      
کارگران بندر پهلوي . برد به سر مي  ها ها در منازل آن اغلب شب. کرد مي

خواهان را  وقتي که قدرت ارتجاع زياد شده و آزادي. آخوندزاده را دوست داشتند
گي خود  نمايندهکرد، کارگران بندر پهلوي با کمال شهامت آخوندزاده را به  خفه مي

گونه فداکاري دريغ  در مجلس شوراي ملي کانديد کرده براي انتخاب او از هيچ
که يکي از رهبران  آخوندزاده نه فقط رهبر کارگران بندر پهلوي بود بل. نکردند

  .شد کارگران ايراني محسوب مي
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آقا قزويني  آقاي حاجي رحيم. آخوندزاده مردي خوش قلب و زودباور بود      
دار  آخوندزاده را با رضاشاه موافق کرد و او را مطمئنن نمود که رضاخان طرف

آخوندزاده مدت کمي با رضاخان کار کرد و . جمهوري و آزادي و استقالل است
ي رضاخان قواي نظامي را به دست گرفته شايد موفق به انجام  اميدوار بود به وسيله

چون رضاخان از . اظهار کرده بود انقالب اجتماعي شود و نظر خود را به رضاخان
که به سلطنت رسيد دستور داد مشاراليه را به  برده مطلع بود پس از آن نيت نام

گونه وسايل آسايش و راحتي را  که دولت شوروي همه با اين. خارجه تبعيد نمايند
آقاي . در دسترس او گذاشته بود آخوندزاده مردي خوش قلب و زودباور بود

      ۲۱....قزويني، آخوندزاده را از مذلت و بدبختي فداکاري نمايد  آقا حاجي رحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، خرداد ۲۰شماره (ي آذربايجان مالحظه نشد  ي اراده جايي که يک شماره از روزنامه از آن – ۲۱

 .يک بخش از اين سلسله مقاالت در اين مجموعه نيامده است" احتماال) ۱۳۳۰
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  بخش دوم
  
  
  
  
  
  
  

  اعتصاب خوزستان
  

  تقليل حقوق
  

اين بود که طوري حقوق کارگران را کم کنند » صدا بي«منظور از تقليل حقوق       
کارگران را که بدين وسيله بتوانند  واقع نشود بل  ها که نه تنها مورد اعتراض آن

تر تحت فشار قرار داده و مطيع خود سازند، بدبختي عجيبي است کارگران  بيش
اند که صدها سال است  آاليش خوزستان با شرکتي مواجه شده ساده و بي

کشان اغلب نقاط دنيا را استثمار کرده و در اين رشته تخصص و مهارتي تام  زحمت
هاي  کند و خواب ران شروع ميهايي که شرکت نفت انگليس و اي بازي. دارند

ها الزم دارد تا کارگران صادق و نجيب  بيند مدت شومي که براي کارگران مي
. اش آگاه شوند هاي شرکت نفت مطلع و از تعبير خواب خوزستان از معني بازي

هاي شرکت نفت براي ربودن زحمت کارگران و تحت فشار قرار  ي بازي کليه
ثمار کارگران مستلزم تجربيات زياد است که شايد حداکثر، است. دادن آنان است
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داران انگلستان و  داران، بعضي ممالک فاقد آن تجربيات باشند، ولي سرمايه سرمايه
  .مديران شرکت نفت در آن قسمت مهارت خاصي دارند" مخصوصا

 باشند که داران دنيا مي فکرترين سرمايه ترين و بي رحم داران انگلستان بي سرمايه      
گي  به هر ملتي تفوق و تسلط پيدا کنند، آن ملت را به آتش فقر و بيچاره

ي  که عاقبت وخيم اين کار را در نظر گرفته و بدانند نتيجه سوزانند، بدون اين مي
  .گير خودشان خواهد شد شوم اين عمل روزي دامن

بود  صدا بلي خوابي که براي کارگران ديده بودند عبارت از تقليل حقوق بي      
  .يعني طريقي که به آن وسيله کارگران را به آتش فقر و نداري بسوزانند

از کارگران شعبات مختلف و   يي طريق فوق عبارت بود از اخراج مداوم عده      
ترين آنان  ترين و قوي استخدام سالم" تشکيل اردوي بيکاران و بعد از مدتي مجددا

که کار کم شده  ي اين شرکت نفت به بهانه تر از حقوق سابق، با مبلغي به مراتب کم
از کارگران ندارند، کارگران را از کارخانه اخراج کرده و آنان   يي و احتياج به عده

 کارگران اخراج شده مدتي بيکار گشته، عالوه. کرد را به اردوي بيکاران ملحق مي
بود خرج کندن عايدشان شده  ها جان ي مدت يي را که در نتيجه که ذخيره بر اين

ي  ي خانه را به قيمت ناچيزي به کسبه ي اثاثيه کليه. کردند احتياجات عائله مي
 "انصاف خوزستان فروخته، باالخره مستاصل شده براي درخواست کاري مجددا بي

 ي ي استخدام به بهانه مامورين اداره. کردند ي استخدام شرکت مراجعه مي به اداره
از شما راضي است » رئيس قسمت«ولي چون صاحب  کاري ندارد،" که شرکت فعال اين

که کوشش کنيد هميشه  تر استخدام کنيم به شرط آن توانيم شما را با حقوق کم ما مي
منظور از جلب نظر صاحب اين بود که از شدت و . رضايت و نظر صاحب را جلب کنيد

  .سختي کار و قلت حقوق شکايت نداشته باشند
" شرکت نفت را ظاهرا انده شرايط غيرقابل قبول و کمرشکن کارگران مستاصل و درم      

  .شدند شان با حقوق ناچيز مشغول کار مي قبول کرده براي تهيه قوت اليموت عائله
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ي فوق يعني اخراج کارگران و استخدام آنان با حقوق  شرکت نفت به وسيله      
بل توهين و کتک تر از سابق کارگران را به قدري مرعوب کرده بود که در مقا کم

ترين اعتراض و يا مقاومتي از طرف  و جريمه و انواع و اقسام ناماليمات کوچک
قريب  دانستيم عن شد ولي اين يک آتش زير خاکستر بود که مي آنان مشاهده نمي

بد نبود، زيرا بدين وسيله موفق " ي شرکت نفت ظاهرا نقشه. ور خواهد شد شعله
که از احدي صداي نارضايتي  ل بدهد بدون اينشده بود حقوق کارگران را تقلي

  .بلند شود
دانست اين خفقان و خاموشي روزي مبدل به صداي رسا  ولي شرکت نفت نمي      

دانست که  شرکت نمي. خواهد شد که آن صدا در تمام دنيا پخش خواهد گشت
ي  قريب مواجه با اعتصاب عمومي کارگران شده، مجبور خواهد شد مذاکره عن
هاي مشروع و  يد قرارداد نفت را سه سال عقب انداخته و در مقابل درخواستتمد

  .قانوني کارگران تسليم شود
شرکت نفت انگليس و ايران از آرامش دنيا و سرگرمي دولت اتحاد جماهير       

شوروي و وجود ديکتاتور وقت استفاده کرده، حقوق کارگران را تا حد امکان 
، حداقل حقوق کارگران ماهي شش تومان و حداکثر ۱۳۰۶در سال . تقليل داده بود

حقوق بهترين متخصص ايراني از ماهي چهل و پنج تومان تجاوز . تومان بود ۹
. تومان بود ۴۵ي ايراني ماهي  حداکثر حقوق يک نفر منشي و نويسنده. کرد نمي

گرفتند که روابط سري با شرکت  تومان حقوق مي ۴۵تر از  فقط کارمنداني بيش
کارگران به   گي الذکر اوضاع زنده در تاريخ فوق. نفت انگليس و ايران داشتند

عالوه از قلت حقوق، شرکت ماهي مبلغي از حقوق ناچيز . ي صفر رسيده بود درجه
حقوق . کرد و غيره کسر مي) جريمه و تاخير(کارگران را به عناوين مختلف 

حق نداشتند جلو باجه آن را   ها شد و آن هاي سربسته تحويل مي کارگران در پاکت
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ها با حساب کارگران  چند ريالي توي پاکت" شمرده و محاسبه نمايند، غالبا
. آنان تاثير به سزايي داشته است  گي اختالف داشت که اين نيز در خرابي وضع زنده

کساني که به عمل . کارگران حق اعتراض به عمل نارواي شرکت نفت نداشتند
" آمدند، فورا ايران اعتراض کرده و در صدد احقاق حق ميشرکت نفت انگليس و 

خاتمه داده و گاهي براي عبرت ساير کارگران نام   ها از طرف شرکت به خدمت آن
کارگران . شدند مي» ليست بالک«او در ليست سياه قيد شده، به اصطالح خودشان 

گليس و ليست، تا عمر داشتند حق برگشت به کار شرکت نفت ان اخراجي و بالک
ليست فقط در  ي کارگران بالک ، عده۱۳۰۸قبل از اعتصاب . ايران را نداشتند

  .رسيد آبادان به پانصد نفر مي
ترين کارگران نفت دنيا  ترين و مفلوک ترين و بيچاره در تاريخ فوق بدبخت      

کارگران اين شرکت غذا و . عبارت از کارگران شرکت نفت انگليس و ايران بود
محروم بوده هر   گي اين کارگران از حداقل زنده. مسکن کافي نداشتندپوشاک و 

ها به علت نداشتن  از اين بدبخت  يي عده. دادند ترجيح مي  گي آن مرگ را بر زنده
ي بهتري  تلخ و ناگوار خود به اميد آينده  گي ي درخت خرما زنده مسکن زير سايه

وريا ساخته و زمستان و تابستان در توي هايي از ب بعضي از آنان اتاق. دادند ادامه مي
در هر اتاق بوريايي چندين خانوار . دادند آن به حيات پر مشقت خود ادامه مي

  .کردند زيست مي
 ۱۳۰۸در اعتصاب (آقاي احمد گيالني که وقتي رييس شهرداري آبادان بوده       

اي بوريايي ه در کنار شهر آبادان تعداد زيادي خانه.) به طور مرموزي کشته شد
. معمور و معروف به احمدآباد است" آن محله فعال. ساخته و تحويل کارگران داده بود

آقاي احمد گيالني بسيار مورد عالقه و اطمينان اهالي آبادان و يکي از دشمنان 
سرسخت شرکت نفت انگليس و ايران بوده که با تحريک و دستور آن شرکت از 

  .کسب بود آبادان تبعيد و در اهواز مشغول
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به علت نداشتن آب و مستراح به قدري کثيف و ) احمدآباد(ي کارگران  محله      
جمعي از کارگران در . کرد جا شيوع پيدا مي متعفن بود که اغلب امراض از آن

هاي بوريايي مسکن داشتند که وضع بهداشت  العرب زير تاق محلي نزديک شط
  .آنان نيز بهتر از ساکنين احمدآباد نبود

يک اتاقي و دو اتاقي ساخته   هاي خانه  شرکت نفت انگليس و ايران تعداد کمي      
تحويل کارگران متخصص و باسابقه داده بود که تعداد آن از يکصد و پنجاه باب 

ي دو اتاقي و براي  براي هر يک نفر کارگر معيل يک باب خانه. کرد تجاوز نمي
هايي که شرکت نفت انگليس و  خانه .شش نفر کارگر مجرد يک اتاق داده بود

  .تميز و قابل سکونت بود" ايران به کارگران داده بود، نسبتا
تر از دو  ي آبادان بيش خانه از کارگران تا تصفيه  يي ي محل سکونت عده فاصله      

فرساي خوزستان اين  کارگران مجبور بودند در آن هواي گرم و طاقت. کيلومتر بود
  .ياده طي نمايندراه طوالني را پ

ساعت کار شرکت نفت انگليس و ايران روزي هشت ساعت بوده ولي " ظاهرا      
از روي حساب دقيق روزي يازده ساعت وقت کارگران در کارخانه و بين راه تلف 

ي خوزستان روزي يازده ساعت کار کردن  در گرماي شديد و سوزاننده. شد مي
هاي اسير و گرفتار از  خارج بود فقط انسان بسيار مشکل و حتا از قدرت هر حيواني

  .نمودند روي اجبار تحمل آن شدايد و سختي را مي
که روزي اين   کردند مديران شرکت نفت انگليس و ايران هنوز تصور نمي      
انداخته   ها هاي اسير و گرفتار زنجير اسارت را که شرکت نفت به گردن آن انسان

  .را درهم خواهند شکست هاي گسترده پاره کرده و دام
کارگران نفت جنوب نه فقط غذا و پوشاک و مسکن کافي نداشتند، حتا از       

توانستند کارگران  کردند مي هر آن مسترها اراده مي. داشتن امنيت نيز محروم بودند
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) ي خود يعني دفاع از حقوق حقه(را از کارخانه اخراج کرده در صورت گستاخي 
  .يدشان را نيز فراهم نمايندي حبس و تبع وسيله

شرکت به «ي  هر روز نگران بودند که ممکن است مستر با اظهار جمله  ها آن      
  .شان فراهم آورد روزي را براي ترين بدبختي و سياه بزرگ» وجود شما احتياج ندارد

ها و زيردستان  اذيت و آزار و کتک زدن کارگر جزو کارهاي عادي انگليسي      
گي  داري به عرايض و شکايات کارگران رسيده هيچ مقام صالحيت. شده بود

ها کارگري را به ضرب مشت و  به دفعات اتفاق افتاده بود که انگليسي. کردند نمي
در . لگد کشته، متاسفانه از طرف مقامات قضايي مورد تعقيب واقع نشده بودند
امنه و کارخانجات شرکت نفت کتک و توهين طوري رايج بود که حتا ار

در . کردند هاي مورد نظر مسترها، کارگران را سخت مضروب و مجروح مي هندي
گي به شکايات کارگران از طرف مقامات مربوطه و مساعدت  ي عدم رسيده نتيجه

علني آنان به شرکت نفت، کارگران بيدار شده، پي به هويت مامورين دولتي برده، 
شرکت نفت انگليس و ايران بوده ي  نشانده دانستند که اين مامورين دست مي

  .کمي از شيخ خزعل و اطرافيان او ندارند دست
الدين مختاري رئيس  رئيس شهرباني آبادان، رکن) سليمان محتشم(خان  سليمان      

استاندار خوزستان در اجراي )اولي آق(اهللا  شهرباني کل خوزستان و سرتيپ فرج
  قت و پافشاري و جديت و خوشاوامر شرکت نفت انگليس و ايران به قدري د

کردند که حتا ايرانياني که با شيخ خزعل مبارزه کرده و صدماتي ديده  رقصي مي
فشار سياسي و محدوديت و اختناق آزادي به . بودند آرزوي برگشت آن را داشتند

  .گان ميسر نيست يي زياد و شديد بود که هرگز تصور آن براي خواننده اندازه
المللي برگشته در شرکت نفت به  افسران دولت انگليس از جنگ بين از  يي عده      

  .کردند نام مهندس استخدام شده و حقوق گزافي دريافت مي
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آقايان . کردند گي مي که شوفر داشتند، اغلب خودشان راننده اين آقايان با اين      
حيات ناگوار  افسران و يا مهندسين کذايي به دفعات ايرانيان را زير ماشين گرفته به

" اتفاقا. شدند خاتمه داده و مورد تعقيب مقامات قضايي واقع نمي  ها و پرمشقت آن
اگر منسوبين مقتول سروصدايي راه انداخته و مامورين دادگستري را مجبور به 

در آن صورت مرتکبين قتل شوفر ايراني را به جاي خود   کردند، تعقيب قضيه مي
گي خفيف باشد و  ردند که مجازات قاتل ساختهک کمک مي" معرفي کرده، اوال

او را " حقوق مدت حبس راننده را پرداخته پس از استخالص از زندان ظاهرا" ثانيا
. شد ديده نمي  ها کردند، ولي ديگر اثري از آن ترقي داده به شهر ديگر منتقل مي

  ».زند مرده حرف نمي«: گويند ها مثلي دارند مي انگليسي
در گرماي . يرانيان مقيم حوزه نفت يکي دو تا نبود که بتوان شرح دادبدبختي ا      
حتا مسکن، روزي يازده   گي گونه وسايل زنده فرساي خوزستان با نداشتن هيچ جان

کردن و با ماهي شش تومان مخارج عائله کردن و مشاهده  ساعت انرژي صرف
  .از تحمل بشر خارج بود  ها هاي زرد و پژمرده آن چهره

کردم،  هاي مختلف فني کار مي که کارگر فني بوده و در قسمت نگارنده با اين      
در آن تاريخ قيمت يک کيسه آرد در آبادان . گرفتم ماهي هشت تومان حقوق مي

شدند نسيه  چون کارگران قادر به معامله نقدي نبودند و مجبور مي. پنج تومان بود
رد را که پنج تومان ارزش داشت به مروت يک گوني آ ي بي معامله نمايند، کسبه

چه تذکر داديم چون حقوق اغلب  چنان. کردند ها شش تومان حساب مي آن
ي نفت  کرد، مجبور بودند براي پختن آن از تفاله تومان تجاوز نمي ۶کارگران از 
  .ريختند استفاده نمايند ها بيرون مي که انگليسي

زنان . انگيزي داشت ي اسف منظره ي نفت ي زنان کارگر از تفاله استفاده      
ي نفت بود پر کرده  ي سياه که معروف به تفاله هاي نفت را با آن مايه کارگران پيت
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ي  هاي صغير و لخت و گرسنه و روي سر گذاشته براي پختن نان و سير کردن بچه
عبارت از يک پيرهن   ها پوشاک آن. شدند هاي بوريايي روانه مي خود به طرف اتاق

ي سياهي که  مايه. کرد و پاره پاره بود که قسمت کمي از بدن را مستور مي بلند
شان  ريخته تمام اعضاي بدن  ها روي سر گذاشته بودند در اثر حرکت به صورت آن

ديده و  پوش خود جلو زنان ستم هاي شيک ها با زن انگليسي. کرد را آلوده مي
برداري  عکس  ها ر آنبا صاحب اصلي ثروت و نفت را گرفته از مناظر رقت

  .کردند مي
ي  داشتند منظره ها از زنان و کارگران بر مي هايي که انگليسي عکس      
آلود و متحرک، هر بيننده را متاثر و  هاي نفت عکس اسکلت. انگيزي داشت رقت

آور اسباب تفريح و سرگرمي و خنده زنان و  متاسفانه اين مناظر الم. کرد متالم مي
اين چه مرض و يا . ي نفتي خوزستان شده بود هاي مامور حوزه يمردان انگليس

انگيز ديگران  آور و حزن عادت عجيب است که انسان از مشاهده اوضاع اسف
ي  برداري خنده و تفريح و مسخره خوشنود و محظوظ شود؟ در موقع عکس

از تر و بدتر و ناگوارتر  ها در نظر زنان و مردان کارگر به مراتب زشت انگليسي
ها  اين حرکات و اطوار انگليسي. هاي ديگر بود گي و بدبختي گي و گرسنه برهنه
طبيعي است . داشت تر کارگران را عصباني کرده و برعليه کمپاني وا مي بيش

کساني که از پريشاني و بدبختي و گرفتاري هم نوع خود متاثر نباشد، سهل است، 
اش قرار  تفريح خود و خانواده ي سرگرمي و محظوظ و مسرور شده، آن را وسيله

  . در نظر مردم منفور و مردود خواهد شد. دهد
شان به طور  آوردند، سوخت نان ي سياه که به طريق باال به دست مي با اين مايه     

البته ماهي شش تومان . شد، اما به همان کيفيت که در باال ذکر شد مجاني تامين مي
  .کرد فقط نان خالي کارگران را تامين ميشد،  حقوق که پول يک گوني آرد مي
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جز نان ) که تخصصي نداشتند  ها آن(در ظرف سال خوراک کارگران سياه       
اغلب آنان از خوردن غذاي گرم و گوشت و ميوه حتا . خالي چيز ديگري نبود

آهن روي پاي ) ورکشاپ(روزي در نزديک محل کار من . چاي محروم بودند
ديدن اين پيش آمد مرا بسيار متاثر . باس افتاد و پايش شکستع کارگري به نام علي

کرده محدوديت و اختناق محيط را فراموش کرده براي نجات و اعزام کارگر 
. کردم تر از حد احساسات نشان داده و فداکاري مي مذکور به بيمارستان بيش

کردم برخالف مرسوم آن روز شرکت نفت انگليس و ايران هرچه  کوشش مي
سوزي مرا  وقتي که مصدوم فداکاري و دل. تر مصدوم را به بيمارستان برسانندزود

: ي سر نزد خود احضار کرده گفت اش بسيار بد بود، مرا با اشاره که حال ديد، با اين
خدا عمرت دهد جوان، نترس چيزي نيست، نگران نباش من نخواهم مرد، منتها «

صبح که از خانه . هايم است ضع بچهدهد و پريشانم کرده و چيزي که مرا عذاب مي
ي کار چند  قول دادم که بعد از خاتمه  ها به آن. هايم نان نداشتند بيرون آمدم، بچه

برند  خانه مي حاال که مرا به مريض. مايمنشان شامي تهيه  ريالي قرض کرده براي
  ».گي تلف شوند در اثر گرسنه  ها ممکن است آن

اش بسيار بد و  ه پايش شکسته، در حالي که حالبدبخت مصدوم در موقعي ک      
وقتي که . هايش بود خطرناک بود، خود را فراموش کرده و در فکر نان خالي بچه

سازمان سري کارگران تا مدتي که شما در بيمارستان   :آدرس او را گرفته و گفتم
واهم به مالقات شما خ" هايت را تامين کرده و من هم مرتبا بستري هستيد نان بچه

آور  آمد، معلوم شد اظهارات من براي کارگر بيچاره به قدري غيرمنتظره و تعجب
بود که محض شنيدن آن تکاني خورده و به صورت من با ترديد و عدم اطمينان 

ي جدي و اطمينان کامل اضافه کردم که عالوه بر اين انتقام  نگاه کرده، وقتي که قيافه
  .گرفت، ترديدش بر طرف شروع به گريه کردشما را از غاصبين حق شما خواهيم 



۱۷۷ 

از طرف . کارگران شرکت نفت انگليس و ايران در بهداشت نيز محروم بودند      
ي بهداري در آبادان تاسيس شده بود که  يي به نام اداره وزارت بهداري اداره

خان هم  يک نفر طبيب به نام مهدي. گونه وسايل بهداشتي در آن موجود نبود هيچ
خان از بيماراني  مهدي. بود  ي بهداري و هم طبيب معالج آن اداره س ادارهرئي

آقاي دکتر به مولدين ثروت . کرد که قادر به پرداخت حق ويزيت بودند عيادت مي
  .هاي خود توجهي نداشت و ولي نعمت

شرکت نفت انگليس و ايران بيمارستاني داشت که وضع آن از حيث دوا و      
خانه براي کارگران و کارمندان شرکت  اين مريض" ظاهرا. بودبخش  طبيب رضايت

نفت انگليس و ايران ساخته شده بود، ولي در حقيقت براي معالجه و استراحت 
کارگران تا دم مرگ نرسند " اوال. تاسيس شده بود  مهندسين و کارمندان انگليسي
ها معتقد  ي انگليسي هکارگران به معالج" ثانيا. گرديدند در اين بيمارستان بستري نمي

کارگري که در بيمارستان شرکت نفت انگليس و ايران   ها ي آن به عقيده. نبودند
قرار گرفته و در نتيجه   بستري شود مورد آزمايش اطباي جديد و ناشي انگليسي

از بيماراني که   يي در موقع شيوع بيماري وبا در آبادان، عده. فوت خواهد کرد
آوري بيماران شده و از چنگ مامورين شرکت نفت انگليس  گرفتار مامورين جمع

نيز " هاي شخصي معالجه شدند شفا يافته و فعال و ايران نجات پيدا کرده و در خانه
غول کار هستند، ولي از کارگراني که در بيمارستان شرکت نفت انگليس و شم

شان  يز به کسانرا ن  ها هاي آن اند اثري پيدا نشده، حتا جنازه ايران بستري بوده
بيمارستان شرکت حتا براي نمونه و : گويند کارگران شرکت نفت مي. اند نداده

  . ظاهرسازي هم باشد کارگري را معالجه نکرده و شفا نداده است
گي بدون يخ و آب  در فصل تابستان، زنده "ادر اغلب نقاط خوزستان مخصوص      

الخصوص براي کارگراني  علي. باشد خنک بسيار مشکل و گاهي طاقت فرسا مي
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که مجبورند روزي هشت ساعت زير آفتاب سوزان براي تأمين حداقل معاش عائله 
که در  شرکت نفت انگليس و ايران با اين. ترين کارها را انجام دهند خود پرمشقت

انجام کار يخ کارگران را   توانست در موقع يخ داشت و مي ي آن تاريخ کارخانه
رکت نفت که دادن مختصر يخ به کارگر چندان زياني به ش اينتأمين نمايد، با 

! اين کمپاني متمدن و بشردوست. نداشت، ليکن براي کارگران موضوع حياتي بود
کارگران را از آشاميدن آب خنک نيز محروم کرده بود، سهل است آب آشاميدني 

آب  شدند در سر کار موقع توليد ثروت را تصفيه نکرده، کارگران مجبور مي
آب آشاميدني کارگران عالوه بر معايب باال گرم . شامندآ آلود بي آلود و نفت گل

نتي زيک ظرف کوزه و يا يک کيسه بر ي هکارگراني که قادر به تهي. هم بود
ين قبيل ا عده. خنک و تصفيه نمايند "ان آب را نسبتي آ  توانستند به وسيله بودند، مي

 ه ي کوز ر آنان به واسطه قلت دستمزد قادر به تهيهو اکث] بود[کارگران بسيار معدود 
شان جزو  کارگراني که توانسته بودند کوزه تهيه نمايند در نظر رفقاي .دآبي نبودن

نتي زبر ي هکوزه و يا کيس ي البته به وسيله. نما بودند اعيان محسوب شده و انگشت
در غير . وزيد شد آب را خنک کرد که باد گرم معروف با باد شمال مي وقتي مي

در . شد تر مي گرماين صورت يعني در مواقعي که هوا شرجي بود، آب کوزه 
فرساي خوزستان محروميت از يخ و آب خنک و تصفيه شده يکي از  گرماي جان

کمپاني نفت  ي ههاي بزرگ و غيرقابل تحمل بود که کارگران ستمديد بدبختي
از  ۱۳۰۸نظير  اب تاريخي بيکارگران شرکت نفت تا اعتص. دچار آن شده بودند

تن غذاي کافي و مقوي دوازده ماه کار بدون داش. مرخصي ساليانه نيز محروم بودند
  .آمد مي دي بود که هر روز به عمر کارگران فروي ضربه ،کردن بدون استراحت

. گونه پيش بيني نکرده بود کارگران هيچ ي هشرکت نفت براي سوانح غيرمترقب      
شدند، بدون  االعضاء مي در حين انجام کار صدمه ديده و ناقصکارگراني که 
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مجبور به تکدي  "ابت خسارت از کار برکنار شده غالبدريافت ديناري از با
فروش نظر هر تازه واردي را  فروش و دست زيادي گدا و سبزي ي عده. شدند مي

از  ها بدون استثناء در کار شرکت نفت ناقص شده و کرد که تمام آن جلب مي
کارگران شرکت نفت از فرهنگ نيز محروم  داوال. کارخانه بيرون کرده بودند

کارگري است، تنها يک دبستان به نام  ي هترين ناحي که بزرگ  نادر آباد. دبودن
مليون آبادان . ساني به وجود نيامده بودآ ن نيز بهآ پهلوي وجود داشت که ي همدرس

شديد و  ي هش مبارزا داران عل و طرفبراي ايجاد اين مدرسه با آقاي شيخ خز
  .طوالني کرده بودند

چون اهالي آبادان براي تأسيس اين مدرسه زحماتي کشيده و خساراتي را       
اين   متأسفانه. دادند مخصوصي به حفظ آن نشان مي ي همتحمل شده بودند، لذا عالق

وده در اعتصاب ت] حزب[اهالي آبادان را اعضاي   تاريخي و مورد عالقه ي همدرس
اين آتش قلب . سوزاندند "تير آتش زده کامال ۲۳يعني در روز تاريخي  ۱۳۲۵

گمان . ها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد آباداني. زانداهالي آبادان را سو
خواستند با  هاي مرموزي در کار بوده و مي زدن اين مدرسه دست کنم در آتش مي

در هر . ها منفور و رسوا نمايند ظار خوزستانياين عمل حاميان حزب توده را در ان
اشت، معدودي شاگرد د ي که عده  ناصورت در ناحيه نفت، غير از اين دبست

ن ملت متمدن و مترقي انگليس م. ديگري براي تحصيل موجود نبود ي وسيله
 ي هاکثر کارگران در ساي. غيرمستقيم مانع تحصيل و ترقي اهالي خوزستان بودند

شکيالت سري کارگران متوجه شده بودند که مأمورين شرکت نفت به تبليغات ت
ز تحصيل علم محروم ها را ا کنند آن صفت خود کوشش مي وسيله نوکران ايراني

  .دارند ترقي باز ي هنموده و از قافل
هايي که در مقاالت گذشته شرح دادم، عدم  ها و ناکامي محروميت ي هکلي      

کارگران را نسبت به شرکت نفت و رژيم وقت فراهم  ي  هرضايت و دشمني و کين
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ها و  رحمي شدند، صحبت از بي هر وقت کارگران دور هم جمع مي. آورده بود
کارگران با شرکت نفت . آمد ها و ظلم و فساد شرکت نفت به ميان مي عدالتي بي

ها از حدود فحش و ناسزا و نفرين تجاوز  آن ي کردند ولي مبارزه مبارزه مي
ها را از  انتقام آن  کردند که اکثر اوقات کارگران از خدا مسئلت مي. کرد نمي

مانده  قبکارگران ع. شرکت نفت گرفته و آن شرکت ر ا به خاک مذلت نشاند
از اصول   دانستند که در دنيا تشکيالت قوي کارگري وجود دارد که با استفاده نمي

هايي به  حقه خود موفقيترفته، در تحصيل حقوق  کارگري پيش ي صحيح مبارزه
هاي  هاي نوچه محيط اختناق و فشار ديکتاتور وقت و بازي. آورند دست مي

هاي صنفي در دنيا  کشمکش انتلجنت سرويس، کارگران را از اوضاع سياسي و
از جهالت و   خبر گذاشته در نتيجه کمپاني نفت جنوب موفق شده بود که بي

هاي علمي و فلسفه کار و سرمايه  ئوريگي و عدم اطالع آنان از ت هماند عقب
کارگران . آنان را پريشان و به درجه صفر رساند  گي زنده حداکثر استفاده را کرده

. دانستند مستعد مبارزه با شرکت نفت و ديکتاتور وقت بودند، ولي راه مبارزه را نمي
. دن را بلد نبودنآ خواستند دستگاه شرکت سرنگون شود، ليکن راه کارگران مي

  .کردند کارگران تنفر خود را از شرکت نفت از طريق ناسزا و يا نفرين ظاهر مي
جانب دستور دادند  اين  از طرف تشکيالت مرکزي کارگران به ۱۳۰۶در سال       

. عزيمت نموده و کارگران نفت را متشکل و هدايت نمايم خيز که به نقاط نفت
افراد تشکيالت آن را به ميل   و همه چون ديسيپلين تشکيالت سري کارگري شديد بود

. چاره نبود ن تشکيالت داشتند، لذا جز اطاعت امرآ و رغبت پذيرفته و اعتماد کامل به
. مرکزي در صدد عزيمت به خوزستان برآمدم ي همن نيز به محض ابالغ دستور کميت

  :از آن جمله  خيز اشکاالت زيادي داشت که متأسفانه عزيمت به نقاط نفت
اطالع  از اوضاع خوزستان بي "مرکزي سري کارگري کامال ي کميته] -۱[      
ترين  گي آنان کوچک از تعداد و محل تمرکز کارگران و وضع زنده احت. ندبود
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توانستند در اين قسمت معلوماتي به من  نابراين نميب. اطالعات و معلوماتي نداشتند
  .داده مرا هدايت نمايند

تحت نظر  "ااظب اوضاع بوده و مسافرين و تازه واردين را دقيقها مو انگليسي -۲      
توقيف و يا تبعيد  "اکردند، فور نان پيدا ميآ ترين سوءظن نسبت به گرفته، اگر کم

  .کردند مي
  .کردند استخدام نمي "اابد   ها را ناترک زب -۳      
افراد   نستند بهتوا مرکزي کارگران خراب بود، لذا نمي ي اوضاع مالي کميته -۴      

ي  کليه. شخصي مسافرت نمايند ي هافراد مجبور بودند با هزين. کمک مالي نمايد
دارايي من شصت تومان بود که بايستي با آن مبلغ از طريق شيراز و بوشهر به 

گي نموده و با وجود  ار با همان ناچيز زندهخوزستان عزيمت نموده تا پيدا کردن ک
ها و مأمورين دولتي تشکيالت مختلف  ي انگليسيها گيري ها و سخت مواظبت

ديسيپلين تشکيالت سري . نقاط خوزستان ايجاد نمايم ي کارگري را در کليه
افراد فعال و مورد اطمينان در . داد خواستن را نمي زدن و کمک چانه ي هاجاز

موجود بودن اشکاالت از مأموريت محوله  ي هانستند به بهانتو تشکيالت سري نمي
اعضاي تشکيالت بايستي همه نوع اشکاالت و پيش آمدهاي . يچي نمايندسرپ

ي  ما به کميته. ي مرکزي نشوند مرتفع نموده سربار کميته "اغيرمنتظره را شخص
مرکزي اعتماد کامل داشته و مطمئن بوديم اگر براي اعضاي هيئت مرکزي ميسر 

  .دندکر گونه کمک و مساعدت و راهنمايي دريغ نمي د، از هيچباش
مرکزي تذکر دهم، در  ي اشکاالت موجود را به کميته  که بنابراين بدون اين      

تا بوشهر . از طريق شيراز به صوب مأموريت حرکت کردم ۱۳۰۶هفتم آذرماه 
باشم،  خاطر جمع بودم که تحت تعقيب و مراقبت جاسوسان شرکت و دولت نمي

ن استخدام شده، به نام مأمور زيرا اگر در تهرا. از محمره در تشويش بودم ولي
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کرد، متأسفانه  پليس سوءظني پيدا نمي ي اداره  شدم، البته دولت وارد خوزستان مي
ي مرکزي تشکيالت کارگري و نداشتن افراد مؤثر در  به علت ضعف دستگاه کميته

بنابراين . راي من ميسر نبوددواير دولتي، ورود به خدمت دولت در مدت کوتاهي ب
عازم خوزستان شده و از بوشهر با يک » هرچه پيش آيد خوش آيد«به مصداق 

يي از  کشتي مسافربري انگليسي به محمره حرکت کردم و در کشتي با عده
تا . مأمورين دولت که عازم خوزستان بودند زمينه دوستي و معاشرت را ريختم

طرق ي  مأمورين اداره ي خان بهشتي که سردسته روز، آقاي سيدعباس که يک اين
هايي از کارهاي نيک و  نابود و مأموريت داشت به دزفول برود، مست کرده، داست

  .کرد خيري که براي مردم انجام داده بود نقل مي
 رکردند که يکي از تجا مأمورين دولت از وضع ظاهري من تصور مي      

ورود يک نفر تاجر . کردند آذربايجان هستم و به مسافرين مرا تاجر معرفي مي
کرد و ممکن بود  ذربايجاني در آن تاريخ نظر جاسوسين شرکت نفت را جلب ميآ

بنابراين صالح ديدم به طور خصوصي در اين . در صدد تحقيق از سوابق من برآيند
استخدام  ي باره با آقاي بهشتي مذاکره نمايم و خواهش کنم که در خوزستان وسيله

کردم که من تاجر نيستم، احتياج  خان اظهار قاي سيدعباسآ به. مرا فراهم نمايد
مادي مجبور کرده براي پيدا کردن شغلي به خوزستان بروم و خواهش دارم اگر 

تا اهواز مرا جزو مستخدمين  "ااستخدام مرا فراهم آورده ضمن ي ممکن است وسيله
ز ا  قول داد که. خان خواهش مرا پذيرفت آقاي سيدعباس. دولت معرفي نماييد

  .مه دريغ نکندهاي الز مساعدت
مأمورين گمرک اطراف کشتي را  "افور. صبح به گمرک محمره رسيديم      

مطمئن بودم که در بين اين عده چند نفر از جاسوسين شرکت . محاصره کردند
خان مرا  آقاي سيدعباس. نفت جهت اطالع از احوال و وضع مسافرين وجود دارد
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از شر   بدين وسيله. ي کردهم جزو مستخدمين دولت به مأمورين دولت معرف
ماه وارد اهواز شديم با آقاي  آذر ۲۱روز . جاسوسين شرکت نفت جستم

خان با رئيس  آقاي سيدعباس. اسالمي منزل کردم ي هخان در مهمانخان سيدعباس
. اصرار داشت که با هم به ديدن رئيس شهرباني برويم. شهرباني خوزستان آشنا بود

. نهاد ايشان را رد کرده خود را از نظر پليس مخفي کردميشگي پ هخست ي همن به بهان
 ي همدت سه روز آقاي بهشتي مشغول انجام کارهاي اداري بود و من در ساي

از حسن اتفاق . مصونيت ايشان مشغول تحقيقات از اوضاع کارگران خوزستان بودم
مقيم  و آذربايجاني "اصال  شنا شدم کهآ در اين مدت کوتاه با يک نفر معلم مدرسه

ها با شيخ خزعل  اين مرد داراي احساسات ضدانگليسي بوده و مدت. خوزستان بود
من با . پرست که رفيق بود مرا آشنا کرد يي از افراد مبارز و وطن مبارزه کرده با عده

رفت  هاي الزم را براي پيش استفاده  دوستي و معاشرت با اين مرد در مدت کوتاه
 ي هدر نتيج. اين مرد براي من بسيار مفيد و غيرمنتظره بودهاي  کار کردم و راهنمايي

بنابراين . آبادان است ي هخان تحقيقات معلوم شد محل تمرکز کارگران، تصفيه
  .تصميم گرفتم مرکز تشکيالت را آبادان قرار دهيم

دور مسجد . بادان و مسجد سليمان بسيار مشکل بودآ ورود اشخاص جديد به      
از   جا بدون تحصيل اجازه نآ کشي شده، ورود به شرکت نفت سيمسليمان از طرف 

تر از مسجد سليمان  بادان نيز سهلآ چنين ورود به مأمورين شرکت قدغن بود و هم
  .نبود
 ي هو يا مدرس )است Work Shoptrainingي  اين کلمه تحريف شده( تريشاپ      

يف زايدالوصف عکس هاي ساليانه کمپاني نفت با تعريف و توص فني که مجله
فني  ي هواقع مدرس در نمودند، ن را گراور کرده و منتشر ميآ کارآموزان و کارگاه

از طرف شرکت تأسيس   ي از کارگران بود کهي ذخيره ي هکه يک شعب نبوده، بل
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از خارج کارگر   که شد بدون اين ي که به کارگر موقتي محتاج ميي شده و هر شعبه
ن قسمت آ يي از کارگران را به طور موقت به تريشاپ عدهجديد استخدام کند، از 
شرکت . گشتند مي جا کارگران به تريشاپ بر کار آن ي هفرستاده، پس از خاتم

تبليغاتي نيز کرده در انظار مردم اين  ي هاستفاد  عالوه بر استفاده کار از اين عده
. ساختند گر مي جلوه اردوهاي ذخيره را کارآموزان فني و انبار ذخيره را مدرسه فني

دار از که براي ديدن تأسيسات شرکت نفت و تجديد دي  ناوزرا و وکال و رجال اير
صاحبان قدرت و وسيله ترقي و در ضمن گردش و تفريح به خوزستان مسافرت 

فني و کارآموزان  ي همدرس ي هي به مشاهدي کردند قبل از ديدن هر مؤسسه مي
شد، از طرف  خانه مي ي از رجال وارد تصفيهوقتي که يک .آمدند شرکت نفت مي

ها با آن ابزارها  دادند که هرگز آن کمپاني به کارگران تريشاپ افزارآالت تازه مي
ما که تخصص  ي هچه فايده، رجال مسخر. استعمال آن آشنا نبودند  کار نکرده، به

هاي  از بچه  ابزار نو نظري انداخته و به يک عده  فهميدند، به نداشته و چيزي نمي
انگليسي ايستاده و با صداي بلند از يک تا صد به زبان   خردسال که جلو تخته سياه

که کارگران  قبل از اين. شدند از کارگاه خارج مي  آفرين گفتهشمردند  مي
اتحاد و جلوگيري از   مانده تريشاپ را به تشکيالت سري جلب نمايم، به عقب

افراد   که اين  نظر به. کردم شان مي دعوتتعدي و تجاوزات مأمورين شرکت نفت 
تر از کارگران  از حيث کتک خوردن و ناسزا شنيدن و کار زياد بيش  اين کارگاه

  .کردند شعبات ديگر معذب بودند، پيشنهاد مرا با کمال حسن نيت قبول مي
. شد سرکارگر اداره مي -۳فورمن،  -۲رئيس،  - ۱نفر؛  ۳اين کارگاه به وسيله       
آزار و متين و  اين مرد بسيار حليم و بي. »ماريس«يس آن يک نفر انگليسي بود به نام رئ

  .کرد سردي نگاه مي اعتنائي و خون بي ي هامور کارگاه با ديد ي به کليه
ابزار  ي هنو مغاز زار در خيابان الله "که فعال  ناارمني بود به نام باباخ» فورمن«      

گفتند از  از قراري که کارگران مي.] بود[بدجنس  قلب و شخصي بد. فروشي دارد
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 ها از اين مرد پست براي جلب نظر و محبت انگليسي. جاسوسين کمپاني نفت بود
کتک و اخراج  ي به وسيله. کرد ار و اذيت به کارگران کوتاهي نميزآ گونه هيچ

  ها به کارگران را به قدري مرعوب کرده بود که وقتي که براي تفريح انگليسي
ها در مقابل عمل  نآ که بدون اين! کوبنده داد سرشان را به ديوار ب ها دستور مي نآ

يند، تسليم شده خالف انسانيت اين حيوان درنده مقاومت نموده و اعتراض نما
ها انواع و اقسام  گاهي براي تفريح انگليسي. زدند سرشان را محکم به ديوار مي

  جا است که تعجب در اين. داشت مياذيت و شکنجه را در حق کارگران روا 
  .شدند شان آمده و محظوظ مي اين حيوان خوش  ها از دستور وحشيانه انگليسي

از وجود تشکيالت سري   که در مدت کوتاهي کارگران تريشاپ بدون اين      
ها براي من بسيار مهم و ضروري  اتحاد آن. اطالع داشته باشند با هم متحد شدند

ها من در ساعات کار دست کشيده به کليه شعبات سرکشي  به کمک آن. بود
کارگران تريشاپ در غياب من . دادم کرده، دستورات الزم را به کارگران مي

ها  دادند، هر وقت باباخان علت غيبت مرا از آن که کار مرا انجام مي عالوه بر اين
  .کردند ردش مي» آيد اآلن بيرون رفت، الساعه مي« ي هکرد با جمل سئوال مي

به علت کودني . گنده بسيار کودن بود سرکارگر يک نفر هندي شکم      
سرکارگر قبل از هر . توانست مثل باباخان مردم آزاري و خوش رقصي کند نمي

  .چيز به حقوق ماهيانه خود عالقمند بود و بس
 ي هدر بدو تأسيس اتحادي) آموزشگاه فني(که کارگران تريشاپ  با اين      

ها ظاهري  ان نفت خوزستان عضو اتحاديه سري کارگران نبودند و اتحاد آنکارگر
ها به من براي  و فقط براي تخفيف فشار مأمورين شرکت ايجاد شده بود، کمک آن

العاده مفيد و  گران ديگر که مشغول کار بودند فوقغيبت از کار و مالقات با کار
کوچک  "انسبت ي هک محوطکثيري کارگران در ي ي زيرا که عده. قيمت بود ذي
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توانستند در ظرف  که با سيم محصور شده بود تمرکز يافته، افراد فعال تشکيالت مي
. ندها ابالغ نماي نآ چند ساعت با کليه کارگران مالقات نموده، دستورات الزم را به

محدودي براي کارگران و ايجاد تشکيالت سري  ي هتمرکز کارگران در محوط
ب بود، ولي حفظ تشکيالت سري و دايرکردن جلسات مرتب بسيار خوب و مناس

زيرا که شهر آبادان و کوارتار . در چنين محيطي بسيار مشکل و خطرناک بود
دند وسعتي نداشتند، ي احمدآباد که نزديک هم واقع شده بويکارگران و شهر بوريا

ليس ايران که پ لذا براي آن. از حد مناسب بود  براي فعاليت و کشفيات پليس زياده
و انگليس متوجه جلسات کارگران نشوند، قرار گذاشتيم که حداکثر افراد هر 

اعضاي هر حوزه . باشد دار و صدر حوزه مي حوزه عبارت از سه نفر منشي و تحويل
. ها با هم معاشر و دوست بودند يا با هم فاميل بودند و يا کساني بودند که مدت

کرد  ي به کارگران نداشت و هرگز گمان نميپليس چندان توجه ي بنابراين اداره
هاي تشکيالت کارگري  حوزه. نفت خيز تشکيالتي ايجاد شده باشد ي هکه در حوز
  .به وجود آمد ۲۲۱۳۰۶در مهر ماه 

ترين کارگران شرکت نفت  ترين و مطمئن ترين و فعال ها محبوب در اين حوزه      
سري جلب کرديم که با شيخ خزعل  اتحاديه  کارگراني را به "عضويت داشتند قبال

ورزيده شده  "مبارزات سري و علني کرده در طول مدت امتحاناتي داده و نسبتا
مخالف بوده و شرکت نفت بودند چون کارگران نفت و اکثريت اهالي خوزستان با 

ايجاد و توسعه تشکيالت چندان اشکالي نداشت اما . از آن شرکت متنفر بودند

                                                 
به طرف جنوب  ۱۳۰۶ر آذ ۷در  افتخاري يوسفزيرا . درست است ۱۳۰۷" احتماال – ۲۲

تشکيالت سازي و  ۱۳۰۷در . شده است وارد اهواز،۱۳۰۶ماه  آذر ۲۱روز حرکت کرده و در 
، اعتصاب باشکوه کارگران نفت ۱۳۰۸بهشت  برد و در اردي آگاهي طبقاتي کارگران را باال مي

 .شود شرکت نفت انگليس و ايران شروع مي
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يت و هدايت افراد به مقصد با نداشتن افراد وارد در مسائل اداره کردن و رهبر
تر اوقات جلسات  بنابراين مجبور بوديم بيش. اندازه مشکل و دشوار بود کارگري بي

رهبري تهيه را صرف مباحثات سياسي و تشکيالتي کرده، بدين وسيله عده کادر 
خودمان را صرف  مِتر ه ه در اوايل تأسيس تشکيالت بيشظبه همين مالح. نماييم

هاي مختلف کارگران جهاني  ي کارگران با تشکيالتيتعليمات سياسي و آشنا
تشکيالت کارگران در خوزستان در يک مدت کوتاهي از انتظار ما . کرديم مي

ها را که در بدو تأسيس اتحاديه  تر افراد حوزه توسعه يافت و مجبور شديم بيش
چه قبال متذکر شدم،  چنان. ده نفر برسانيمکارگران عبارت از سه نفر بودند به ياز

اندازه خطرناک بوده و ممکن بود قسمتي از  کار در محيط کوچک آبادان بي  اين
از طرف پليس ايران خاطر جمع بوديم . تشکيالت از طرف اداره پليس کشف شود

ه معلوماتي در رشت "اداره پليس ايران در خوزستان بسيار ضعيف بود، ثانيا "زيرا اوال
چون  "سياسي و تشکيالتي نداشتند که بتوانند تشکيالتي را کشف کنند و ثالثا

شدند و آلت دست کمپاني  هاي خوزستان از طرف شرکت نفت پشتيباني مي پليس
ي احتياط و خوف مشغول غارت اهالي بيچاره خوزستان ي نفت بودند، بدون ذره

فت فقط براي ارعاب شرکت ن. کردند بودند، وقت خودشان را صرف کشفيات نمي
کرد فقط  ها، اداره پليس ايران را در خوزستان تقويت مي مخالفين و سرکوبي آن

  .هاي سري و علني شرکت نفت بود خطر کشف احتمالي تشکيالت از طرف پليس
افراد هر حوزه را از سه نفر به يازده نفر رسانديم براي   باالخره به طور اجبار عده      
گي  ههاي شرکت نفت دور باشند، تصميم گرفتم جلسات هفت ليساز نظر پ  که اين

اعضاي يک حوزه، افراد . ها تشکيل شود ها در خارج شهر و نخلستان حوزه
ها ممکن بود اعضاي  فقط بعضي از رابطين حوزه. شناختند هاي ديگر را نمي حوزه

ر بشناسند، اعضاي تشکيالت سري کارگران خوزستان د "چندين حوزه را صورتا
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ي  که پليس با کشف دفتر کميته براي آن. اسم حقيقي خود ثبت نشده بودند  دفتر به
ها براي خود اسامي مخصوصي  ايالتي پي به هويت اعضاي تشکيالت نبرد، آن

ايالتي فقط از تعداد نفرات و اسامي قالبي   انتخاب کرده بودند، غالب اعضاي کميته
اتحاديه   که اين  نظر به. خبر بودند ا بيه ها مطلع بوده، از اسامي حقيقي آن آن

کارگران جوان بود، اعضاي آن طوري که الزم بود امتحان نداده و خودشان نيز 
اعضا حق نداشتند بدون . اصرار نداشتند اسامي حقيقي و محل کار افراد را بدانند

لب ي کارگران راجع به موضوع تشکيالت و ج ي ايالتي اتحاديه از کميته  اخذ اجازه
ها دستور داشتند کارگران اليق و مورد  آن. اشخاص جديد با احدي مذاکره نمايند

ها را  اسمي از سازمان کارگران برده باشند تبليغ کرده و آن  که اطمينان را بدون اين
که در  پس از آن. ي دست جمعي آماده نمايند براي ورود به تشکيالت و مبارزه

نات الزم به عمل آمد، براي مذاکره جهت دخول ها امتحا خارج از تشکيالت از آن
ي ايالتي اجازه  ها از کميته ي رابط و يا رابطين حوزه وسيلهه ها به تشکيالت ب آن

ي رفقاي مطلع و مورد اطمينان در اطراف اشخاص  سازمان ايالتي به وسيله. بخواهند
را به آورد در صورتي که ورود شخص معين  جديد تحقيقات الزم را به عمل مي

داد که با شخص جديد  ي مربوطه دستور مي دانست، به حوزه تشکيالت مقتضي مي
از فرد و يا افراد فقط رابط حوزه و . پذيرنده مذاکره نموده و او را به عضويت ب

 رابط. خبر بودند اعضاي ديگر از اين موضوع بي. اطالع داشت  کننده شخص جلب
 افراد حوزه  رفقاي جديد به تشکيالت بهکننده حق نداشتند راجع به ورود  و جلب

روي اين اصل بود که در موقع دستگيري اعضاي اتحاديه پليس  .اظهاراتي نمايند 
در آن موقع پليس کساني را  .خوزستان نتوانست پي به ماهيت تشکيالت ببرد

شرکت کرده بودند و يا عضو هيئت مؤسس  ۱۳۰۸دستگير کرد که يا در اعتصاب 
  .ندکلوب کاوه بود
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که ممکن نيست کلوبي که در شرايط سخت و ارتجاع به  پليس غافل بود از اين      
اعضاي آن عضو   شود، هيئت مؤسس آن معلوم هستند، کليه طور علني تشکيل مي
  .تشکيالت سري باشد

ي اعضاي  لذا کليه. چون پليس آبادان از کشف تشکيالت سري عاجز بود      
در . توقيف و تبعيد کرد ۱۳۰۸ه نام مسببين اعتصاب هيئت مؤسس کلوب کاوه را ب

  . اطالع بودند ها از وجود تشکيالت سري بي اکثريت آن  صورتي که
اگر روزي قسمتي از   آري تشکيالت سري را طوري به وجود آورده بوديم که      

ترتيبات سازمان . اساس تشکيالت لطمه وارد نيايد  تشکيالت کشف شود، به
 ۵۳(تقي اراني  مرحوم ي مقابل ترتيبات تشکيالت ستان درست نقطهکارگران خوز

ديگر را شناخته و از  اعضاء هم  دکتر اراني کليه مرحوم در تشکيالت سري. بود) نفر
بنابراين وقتي که در خوزستان پليس از آقاي شورشيان . اعمال هم مطلع بودند

اتهام   که شورشيان براي ايناتهام جاسوسي توقيف کرد   مظنون شد و نام برده را به
. جاسوسي را از خود رد کند حاضر شد در مرکز اصل قضيه را اعتراف کند

مجبور شد چند نفر از رفقاي خود را از . الحفظ به مرکز آوردند مشاراليه را تحت
ديگر را به خوبي  ن اعضاي سازمان هموچ. آن جمله فقيد دکتر اراني را گير دهد

  .ها فاش شد و اسرار آن) کشته(اعضاء کشف و دستگير ي  شناختند، کليه مي
ديگر را  که پي به نقص تشکيالت سري ببرند، هم افراد تشکيالت به جاي اين      

در زندان متهم به خيانت و جاسوسي کردند و تحت رياست آقاي خليل ملکي در 
 گاه محکمه تشکيل داده مرحوم دکتر اراني را به خيانت محکوم فلکه توقيف

از   بيچاره دکتر اراني در اين محکمه) ها آقاي کامبخش بود محرک آن. (کردند
. برده را رفقايش بايکوت کردند نام. محکوم به خيانت شد "ظاهرا ،خود دفاع نکرد

کار زندان  پس از چندي ياور نيرومند رئيس خيانت. مدتي با ايشان حرف نزدند
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ندان قصر احضار کرده در حضور ي محبوسين سياسي را به هشت اول ز قصر کليه
استثناي فقيد دکتر اراني و   معلوم شد که به. نفر را قرائت کردند ۵۳ي  ها پرونده آن

ي اعضاي تشکيالت قضايا را در حضور پليس اعتراف کرده و  چند نفر ديگر، کليه
ها پليس را براي کشف  اند، سهل است چند نفر از آن ديگر را لو داده هم

ها، مرحوم دکتر  پس از قرائت پرونده. اند سري هدايت و ياري کرده هاي تشکيالت
متأسفانه مدتي طول . اراني روسفيد و رفقايش روسياه به کريدور زندان برگشتند

استفاده کرده، آن مرحوم را به وء سآن نکشيد که رفقاي دکتر از صداقت و درستي 
  .کشتن دادند

که خود را از نظر پليس مخفي  ي اينتشکيالت سري کارگران خوزستان برا      
ها در  لذا جلسات حوزه. هاي الزم را کرده بود بيني کند، مجهز بوده و کليه ي پيش

افراد ابالغ و از   تشکيل و دستورات الزم به "ها مرتبا ها و بعضي خانه نخلستان
  .آمد عمل ميه ي عمل و اقدامات افراد اطالعات کامل ب نتيجه
ش با نداشتن ا اداره کردن  ي با سرعتي عجيب توسعه يافته بود کهتشکيالت سر      

اندازه دشوار و ممکن بود در آتيه  گويان و ارگانيزاتورهاي کافي بي کادر و سخن
لذا هيئت ايالتي اتحاديه . مبارزه طبقاتي کارگران دچار اخالل و کندي شود

و امني براي تمرکز  کارگران صنعت نفت تصميم گرفت به هر طريقي باشد محل معين
درصدد برآمديم باشگاهي به نام کلوب  ۱۳۰۷در . تهيه نمايد ،و مالقات کارگر باشد
ي اعضاي سري در تأسيس کلوب مشارکت  که کليه براي آن. يميورزش کاوه داير نما

نکرده و مورد سوءظن پليس واقع نشوند، نظر چند نفر از کارمندان شرکت نفت و 
طرف را به لزوم و فداکاري براي تأسيس  کارگران بي  يي عدهکارمندان دولت و 

  .کلوب ايراني جلب کرديم
خان و  اهللا ي تأسيس کلوب از مأمورين دولت از قبيل سرتيپ فرج اخذ اجازه      
 شرکت ي  گان بدون اجازه هبرد زيرا محقق بود که نام. خان ممکن نبود الدين رکن
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نفت نيز با تأسيس و تشکيل کلوب ايران  نفت عملي انجام نخواهند داد و شرکت
يگانه کسي که ممکن بود بدون سر و صدا اجازه بگيرد . مخالفت خواهد کرد "جدا

آاليش هنوز مثل ساير رؤسا به  اين جوان بي .ي فرهنگ آبادان بود رئيس اداره
دار جهت  کمپاني نفت ارادت کامل نرسانده بود و به نظر ما بهترين مرجع صالحيت

برده  از اعضاي مؤسسين کلوب به نام  يي عده .ي تأسيس کلوب بود اجازه دادن
ي معارف بدون  اداره "رسما. مراجعه و تقاضاي اجازه تأسيس باشگاه ورزش نمودند

ي شهرباني و کمپاني مشاوره نمايد از درخواست هيئت مؤسسين  که با اداره اين
کلوب را به نام کلوب ورزش ي تأسيس  اجازه "باشگاه حسن استقبال کرده و کتبا

ي کتبي رئيس فرهنگ استفاده نموده، محل کلوب را  از اجازه "ما فورا. کاوه دادند
ي اهالي آبادان براي جشن افتتاح اولين کلوب ايراني در آبادان  از کليه  اجاره کرده

ي شهرباني جهت بستن کلوب و مسدود کردن  ديگر کوشش اداره. دعوت کرديم
وار به کلوب هجوم آورده، راه مردم را  زيرا کارگران سيل. فايده بود يراه مدعيون ب

از . کلوب به عمل آمد افتتاح رسمي. کردند ي کلوب باز مي براي ورود به محوطه
سابقه  هاي مهيج شد که تا آن روز در خوزستان بي طرف اصناف مختلف سخنراني

را داد و مأمورين بالفاصله شرکت نفت دستور بستن کلوب ورزش کاوه . بود
ها را  رقصي ي خوش دولت براي اثبات عبوديت خود نسبت به کمپاني نفت، کليه

ولي کارگران مدت دو ماه در مقابل فشار و . براي بستن کلوب کارگران کردند
اين باشگاه . از بستن کلوب جلوگيري کردند  تضييقات مأمورين دولت مقاومت کرده

بعد از دو ماه . الت سري و مالقات کارگران بودي تشکي بهترين محل براي توسعه
و  )آقااولي( اولي خان آق هللا که سرتيپ فرج کمپاني نفت با تمام قوا کوشيد تا اين

  .خان جاني کلوب ايرانيان را بست الدين رکن
غير از ه براي تعليمات و آشناکردن کارگران با علوم و تئوري کارگران ب      

در آن تاريخ دايرکردن مدارسي جهت . زمند بوديمکلوب به مدرسه نيز نيا
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الخصوص  در محيط مخوف خوزستان علي "کارگران در محيط ايران مخصوصا
از طرف ديگر اداره کردن تشکيالت وسيع کارگري عملي . آبادان غيرممکن بود

بنابراين با کمک مادي کارگران يک باب عمارت بزرگي اجاره کرده ظاهرا . نبود
جا را براي تعليمات سياسي  نآ ارگري را در آن سکونت دادهچند فاميل ک

يي از کارگران طرف  هر روز صبح و عصر عده. کارگران از هر حيث آماده کرديم
ي  ي سري مشغول تحصيل زبان مادري و نظريه اعتماد تشکيالت در اين مدرسه

مدرسه بهترين معلمين در اين . ي سري شش ماه بود ي مدرسه دوره. سياسي بودند
الذکر بسيار جدي و با  ي فوق شاگردان مدرسه. کردند به طور مجاني تدريس مي

ي مفت  ي صنفي و نبرد با طبقه يي از آنان اکنون هم مشغول مبارزه عده. ايمان بودند
  .باشند خور مي

ي ديکتاتور  شرايط خوزستان سخت و اختناق آزادي به وسيله ۱۳۰۷تا اواخر       
 . هاي تشکيالت کارگري شده بود ها و کنگره ع از تشکيل کنفرانسجديدالوالده مان
تصميم گرفت انتصابي بود، " ي ايالتي کارگران که تقريبا الذکر کميته در تاريخ فوق

ي تشکيل اولين کنفرانس تشکيالت کارگران خوزستان را  به هر نحوي باشد وسيله
رفت  دي براي پيشفراهم آورده، پس از انتخاب هيئت ايالتي تصميمات جدي

  .ي تشکيالت و مبارزه با شرکت نفت و رژيم ديکتاتوري اتخاذ نمايد آينده
تشکيالت کنفرانس در خارج از محيط خوزستان خطراتي را در برداشت که       

يي از  ي مرخصي در يک روز معين و مسافرت عده ممکن بود تحصيل اجازه
ؤظن پليس شرکت را فراهم کارگران سرشناس از خوزستان موجب بيداري و س

ي کارگران زبده در  سابقه بود که در فصل زمستان کليه زيرا در آن روز بي. آورد
مطمئن بوديم که مسافرت کارگران سرشناس  و يک موقع معين مسافرت نمايند

از طرف . پليس مختلف انگليس و ايران را به تجسس و تفتيش وادار خواهد کرد
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يي از کارگران در محيط خوزستان نيز خالي  کز عدهديگر تشکيل کنفرانس و تمر
نظر داشت احتمال  ي اهالي را تحت ي پليس که کليه از اشکال نبود، زيرا اداره

رفت از غيبت کارگران در روزهاي معين مظنون شده در صدد تعقيب و کشف  مي
  :ي کارگران تصميم گرفت که لذا هيئت ايالتي اتحاديه. قضيه برآيد

  .فرانس در يک روز تعطيلي تشکيل شودکن-۱      
  .ساعت تجاوز نکند ۱۲پروگرام کنفرانس طوري تنظيم شود که مدت آن از -۲      
  .محل کنفرانس در خارج از شهر باشد-۳      
گان تا موقع حرکت از  هي نمايند کليه ،ي ايالتي استثناي اعضاي کميته به-۴      

  .محل کنفرانس بي اطالع باشند
شير توي يکي  در ماه رمضان در يکي از روزهاي تعطيلي در ساحل رود بهمن      

نفر  ۴۸ي کارگران خوزستان با حضور  ها اولين کنفرانس اتحاديه از نخلستان
  .ي کارگران تشکيل گرديد نماينده

جاي ه هاي کوتاه نخل که ب ي کارگران پشت يکي از درخت صدر اتحاديه      
ار گرفته پس از عرض تبريک و مسئلت اتحاد موفقيت تريبون کارگران بود قر

  :شرح زير توضيح داده ي کارگران را ب کارگران پروگرام کنفرانس اتحاديه
ي ايالتي و  کميته  ي ايالتي راجع به عمليات هجده ماهه گزارش صدر کميته - ۱      

  .بحث در اطراف آن
  .گزارش مدير تشکيالت - ۲      
  .يغات و مدير مالي سازمانگزارش مدير تبل - ۳      
  .ي جديد نامه تنظيم و تصويب مرامنامه و نظام - ۴      
  .ي ايالتي بحث در اطراف مسائل جاري و انتخاب کميته - ۵      
گان حاضر  اضافه کرد که هر يکي از نماينده ،پس از تشريح پروگرام کنفرانس      

ها هستند که  رابط حوزه ها اند و اکثريت آن انتخاب شده  از طرف چندين حوزه
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ي ايالتي در  اند و کميته ها راي داده آن طرف اطمينان کارگران بوده و کارگران به
  .است  مراقب جريان انتخابات بوده "موقع انتخابات دقيقا

ي  يي از اعضاي اتحاديه صدر اتحاديه ضمن بيانات مفصل خود اضافه کرد عده      
المللي کارگران جهاني  ا تشکيالت بينبلتي کارگران ي ايا کارگران از ارتباط کميته

ي اعضاي اتحاديه را از  لذا خواهشمندم تصويب فرماييد کليه. باشند اطالع مي بي
. المللي کارگران مطلع نمايند هاي بين ارتباط تشکيالت خوزستان با اتحاديه

د از تشکيالت توانن داران با هم ارتباط کامل دارند لذا کارگران ايران نمي سرمايه
  .گان خاتمه يافت زدن نماينده نطق صدر اتحاديه با کف. المللي کارگران جدا شوند بين

گان رسانده پس از  ماهه را به عرض نماينده ۱۸مسئولين تشکيالت گزارش       
هاي آتشين بر عليه رژيم ديکتاتوري  گان، نطق ذکر نواقص کار از طرف نماينده

رژيم و اطراف طرز عملي مبارزه با شرکت نفت شروع شده و مباحثات در 
ي کارگران  ي عمليات هيئت موقتي اتحاديه ديکتاتوري به ميان آمد باالخره کليه

ضمن . گان واقع گرديد سري شرکت نفت مورد قبول و تمجيد و تقديس نماينده
صفت آن  گان ايراني نفت و نماينده گونه بايد با شرکت هکه چ مباحثات و اين

وارد  ي مهلکي به آن شرکت رين مبارزه عملي را شروع کرد و ضربهشديدت
وسايل و  عدم در ظرف يک سال و نيم با ما اظهار داشت که  صدر اتحاديه، ساخت

ترين تشکيالت کارگري را در خوزستان  ايم عظيم مساعدت از مرکز تشکيالت توانسته
داران نفت  ارت از سهامداران انگلستان را که عب ترين سرمايه ايجاد کرده، بزرگ

ها را به طرف تشکيالت موهوم مليون معطوف  جنوب است اغفال نموده، سوءظن آن
  .کرده، شر پليس را از تشکيالت واقعي کارگران دور سازيم

در اين کنفرانس مسائل جاري به قدري در محيط صميميت و با دقت کامل       
تعجب ارگانيزاتورهاي مجرب شد که موجب حيرت و  گان کارگر حل مي نماينده

  .شده بود
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گي و  هزد ي مسائل با شتاب ي ضيق وقت کليه در اين کنفرانس که به واسطه      
ي کارگران خوزستان به تصويب  ي اتحاديه نامه نامه و نظام شد، مرام عجله حل مي

يي از کارگران مبارز و کارآزموده در کنفرانس به عضويت  رسيد و نيز عده
  .ي کارگران انتخاب شدند ايالتي اتحاديهي  کميته

ي کارگران خوزستان رهبران اتحاديه با  از بدو تشکيل اتحاديه  که با اين      
المللي  ي تشکيالت بين المللي کارگران مربوط بوده و خود را وابسته ي بين اتحاديه

يد کرده و کنفرانس روش سابق هيئت ايالتي را در اين باره تأي. دانستند کارگران مي
ي اعضاي اتحاديه را طوري تربيت و تبليغ نمايند  به هيئت جديد دستور داد که کليه

المللي کارگران بدانند  ي بين اتحاديه خود را عضو و تابع اتحاديه  از روز ورود به  که
المللي  ي بين چنين در کنفرانس دستور داده شد که موضوع ارتباط با اتحاديه و هم

که  گي کارگران مورد بحث و حالجي شود، تا اين هلسات هفتبه دفعات در ج
اهميت ارتباط با سازمان جهاني کارگران   کارگران با منطق و فهم و شعور پي به

گان کارگران تصميمات شديد بر  در اولين کنفرانس نماينده. ممالک مختلف ببرند
  .ضد عمليات کمپاني نفت جنوب و رژيم ديکتاتوري اتخاذ کردند

به هيئت جديد دستور داده شد که به منظور موفقيت و غلبه بر دشمنان  "ضمنا      
رسوا . هاي سري در تماس و ارتباط باشند صنفي و آزادي با احزاب و سازمان

فريبي عمال کمپاني نفت برداشتن، جزو دستور  از روي ريا و عوام  کردن و پرده
  .کنفرانس به هيئت ايالتي بود

ي سري جهت تعليمات سياسي کارگران مورد تأييد و تمجيد  سهتأسيس مدر      
ي سري را کافي ندانسته به هيئت  گان يک باب مدرسه گان واقع شد، نماينده نماينده

جديد توصيه کردند براي افزايش معلومات سياسي و طبقاتي کارگران وسايل 
  .نمايديي از کارگران را به خارج از خوزستان فراهم  تحصيل و اعزام عده
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ي کارگران  ترين جلسه ترين و مهم بزرگ. مدت کنفرانس دوازده ساعت بود      
شان  منازله حالي و موفقيت ب گان با خوش حادثه خاتمه يافته، نمايندهوءبدون س

  .مراجعه کردند
ي کارگران مطرح و به تصويب  نامه نامه و نظام در اولين کنفرانس مرام      

نامه و  ي مرام که وقت قارئين تضييع نشود، از ذکر کليه اي اينبر. گان رسيد نماينده
نظر نموده بعضي از مواد آن را که در آن تاريخ کمال اهميت را  نامه صرف نظام

  :گذراند گان مي داشت، به طور اختصار از نظر خواننده
» .ي کارگران خوزستان شناساندن شخصيت حقوقي اتحاديه«: نامه مرام ۳ماده       

طرف  قدغن باشد، از "که قانونا ي کارگران بدون اين ر آن موقع تشکيل اتحاديهد
کردند، بدون  ي شهرباني ممنوع شده، اعضاي اتحاديه را اگر کشف مي اداره

گان در اثر  هغالب دستگيرشد. انداختند ها مي چال رعايت قانون توقيف و به سياه
 سکن و نداشتن غذاي کافي وبدرفتاري مأمورين و خرابي و تاريکي و رطوبت م

بنابراين تشکيالت به . سپردند ها جان مي چال الصحه در سياه عدم وسائل حفظ
چه  چنان .داد آزادي عمل و دارا بودن شخصيت حقوقي اتحاديه بسيار اهميت مي

گي و معيشت کارگران را تذکر داديم و نوشتيم که  در مقاالت گذشته سختي زنده
 ۵گي هم محروم بودند، به همان مناسبت ماده  ل زندهاکثر کارگران از حداق

گي کارگران  مبارزه جهت بهبود وضع اقتصادي و زنده«: گويد نامه مي مرام
  ».خوزستان

ي کارگري از حيث  وادار نمودن شرکت نفت به ايجاد بيمه :نامه مرام ۷ماده        
  .بيکاري، پيري، حوادث و غيره

  .ساندن حق اعتصاب و نمايشات کارگرانشنا :نامه مرام ۹ماده       
هاي ورزشي و تفريحي و  سعي و کوشش براي تأسيس باشگاه :نامه مرام ۱۲ماده       

  .اجتماعي کارگران
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  ي کارگران اتحاديه ي هنام مانظ
  

  :شرايط عضويت
 غير نو يا م "اگي کرده، مستقيم رنج خود زنده ي اشخاصي که با دست کليه. ۱      

  .توانند عضو اتحاديه باشند کنند، مي ز زحمت ديگران استفاده نميمستقيم ا
  .پذيرنده ي اتحاديه را ب نامه نامه و نظام رامم. ۲      
  .سوء سابقه نداشته باشند. ۳      
که در جلسات اتحاديه مرتب  کند به اين نامه، افراد اتحاديه را مقيد مي نظام      

نامه پرداخته و براي  بق مقررات نظامشرکت نموده، حق عضويت خود را ط
  .رفت اتحاديه کوشا بوده، اسرار اتحاديه را حفظ نمايند پيش
رنج  ي اشخاصي را که از دست ي کارگران خوزستان کليه ي اتحاديه نامه نظام      

به موجب . ديگران استفاده کنند از عضويت در اتحاديه محروم کرده است
يک نفر قابل اجراء بوده  ي عالوه حاضر در جلسه بهنامه، انتخابات اعضاي  نظام
که قسمتي از مشي اتحاديه  نامه و تعيين خط نامه و نظام پس از تصويب مرام .است

شروع گرديد و کارگران  ي کارگران ي اتحاديه هيئت مديرهآن ذکر شد، انتخاب 
  :ي ايالتي انتخاب شدند زير با راي اکثريت به عضويت کميته

 رمضان کارگر برق. ۳ شعبان کارگر جرثقيل. ۲ .جنوبي کارگر لوکوشاپ اوسم. ۱      
. ۶ سيد خليل پيغمبرنژاد سوهان کار. ۵ حسن علي ثابتي کارگر کارهاي سنگين. ۴

غالم . ۹ غالم رواني. ۸ کارگر تريشاپ يوسف افتخاري. ۷ ي سوهان کاريرحيم خو
  .سام
از انتخاب شدن جلسه هيئت را اعضاي هيئت جديد اتحاديه بالفاصله پس       

ها را تعيين و نتيجه را به  ها را انتخاب و نيز کميسيون تشکيل داده مديران کميسيون
  :گان رساندند شرح زير به اطالع نماينده
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 -۴کميسيون بازرسي  -۳کميسيون تبليغات  -۲کميسيون تشکيالت -  ۱      
  . صدارت -۶کميسيون اجرائيه  -۵کميسيون تشويقات 

ها مسئول اعمال کميسيون خود بوده و بايستي اعضاي  مديران کميسيون      
صدر اتحاديه . از افراد فعال و مورد اطمينان اتحاديه تعيين نمايندکميسيون را 

تا آن موقع کميسيون اجرائيه معني و مفهومي . مسئول کليه عمليات اتحاديه است
کرد که عالوه بر  اب مينداشت، ليکن در خوزستان شرايط محل و موقع ايج

  .ها که تا آن روز معمول بود کميسيوني به نام کميسيون اجرائيه تشکيل گردد کميسيون
پس از خاتمه اولين کنفرانس اتحاديه کارگران خوزستان و اتخاذ  پس از      

نظيري  تصميمات جديد و تعيين خط مشي اتحاديه، کارگران شروع به فعاليت بي
. رفت درخشان خود ساختند کارگران جهاني را متوجه پيش کرده، نظر تشکيالت

هاي  ترين تشکيالت ترين و فعال تشکيالت کارگران خوزستان بزرگ ۱۳۰۸در سال 
گان، مرکز تشکيالت  سال کار و فعاليت نماينده ۲در ظرف . شد ايران محسوب مي

مان به قدري بزرگ و عظيم و موثر شده بود که بعضي از اعضاي هيئت مرکزي گ
تشکيالت . دست آورده باشده کردند که تشکيالت اين اندازه موفقيت ب نمي

  .کرد ديناري از مرکز دريافت نمي ،شد خوزستان با حق عضويت کارگران اداره مي
آقاي سرجان کدمن منشي کل شرکت نفت انگليس و  ۱۳۰۸ل سال يدر او      

وارد ايران شده، با  دارسيداد رايران براي مذاکره در خصوص تمديد مدت قرا
مذاکره شده مشغول  گان مجلس شوراي ملي و متنفذين ايران دولت وقت و نماينده

الذکر يا از ترس ديکتاتوري  اشخاص فوق. هاي مهمي نائل شده بود رفت و به پيش
وقت و يا در اثر تطميع به سرجان کدمن روي خوشي نشان داده بودند و بعضي از 

ت ئجر آزادي داد بودند، در آن روزهاي اختناقريد قراذين، اگر مخالف تمدفمتن
  .مخالفت نمايندها  انگليسي با "کردند علنا نمي
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کارگران خوزستان به  ي هاي کارگران ايران به استثناي اتحاديه تشکيالت      
گونه تظاهر و اقدام بر عليه تمديد  قدري ضعيف و ناتوان بودند که قادر به هيچ

ر اين موقع اتحاديه کارگران خوزستان تصميم گرفت که با تمام د. قرارداد نبودند
التين چاپ کرده يقوا بر عليه تمديد قرارداد نفت قيام نمايند و اولين بيانيه را که با ژ

بود با وجود مواظبت و دقت کامل پليس به اغلب ديوارهاي شهر الصاق نموده و يا 
  .پست شهري به مردم فرستادند ي وسيلهه ب

  
  بيانيهمتن 

   
تجار و کسبه و مالکين و کارگران و زارعين زجر ديده و ! هموطنان گرامي      

 ي اطالعي و عدم عالقه ستم کشيده، از وقتي که دارسي نام انگليسي از سستي و بي
سالطين قاجار سوء استفاده کرده امتياز نفت جنوب را برخالف ميل و صالح ملت 

ان را که بهترين يادگاري نياکان ما است مورد اير ،ايران گرفت، يگانه اميد ما
عدالتي و  گونه ظلم و تعدي و بي ها از هيچ تاخت و تاز ملت انگليس قرار گرفته، آن

غارت و چپاول دريغ نکرده، در کليه شئون کشور ما دخالت کرده با آنتريک و 
زادي زبان آهاي دنيا که عبارت از  تحريک و اقدامات مزورانه ما را از بهترين نعمت

و مطبوعات و تشکيالت است محروم کرده، در اين موقع که دنيا چهار اسبه به 
چه بر کسي پوشيده نيست  رود ما را از ترقي و تعالي بازداشته و چنان طرف ترقي مي

ما دولت فعلي را تقويت کرديم، با  .رود وال ميايران رو به انحطاط و بدبختي و ز
دوار بوديم که يکشور مبارزه و مخالفت کرديم و امها و ساير خائنين  شيخ خزعل

 "دولت فعلي نماينده افکار و منافع ملت بوده و ما را از چنگال اجانب و مخصوصا
متاسفانه تمام سعي و کوشش و . خوار نفت نجات خواهد داد کمپاني خون

  .هاي ما پوچ و اشتباه و خطا بوده است فداکاري
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که مقام خود  نآزد، پس از  پرستي مي ز آزادي و وطندولت فعلي که ابتدا دم ا      
 .اش برداشته شد خواهي از چهره خواهي و آزادي را تثبيت کرد، ماسک وطن

کش با تشکيل ديکتاتوري و تهديد  زاديآحقيقي و واقعي دولت جاني و  ي قيافه
  .ها ظاهر گشت آزادي و تشکيالت

و در خاطر دارند که با چه ذوق و اند  البته هموطنان گرامي فراموش نکرده      
ديگر تبريک و تهنيت گفته، معتقد بوديم که با  همشوقي الغاي کاپيتوالسيون را به 

کاپيتوالسيون زنجير اسارت ايران و ايرانيان پاره شده و بعد از اين يک ايران  الغاي
 متاسفانه آرزوهاي ما جز. مند خواهيم داشت بخت و سعادت آزاد و مستقل و خوش

چه مشاهده  چنان. هاي خوش چيز ديگري نبوده است تصورات و تخيالت و خواب
فعال ها  انگليسيمحدود شده و مملکت رو به انحطاط گذاشته و  کنيد، آزادي مي

گونه فجايع و جنايت و دخالت در کشور ما  مايشاء اين مملکت شده و از هيچ
کردن دست  ن براي کوتاهاز قرار معلوم الغاي کاپيتوالسيو. کنند خودداري نمي

  .يگانه حريف دولت انگليس در ايران، دولت شوروي بوده است
سرجان کدمن منشي کل کمپاني نفت جنوب براي تمديد ! هموطنان گرامي      

نوکران وفادار و  ي قرارداد منحوس و منفور دارسي وارد تهران شده و کليه
شوم خود  ي اند، با عقيده ت شدهزمامدار مملک "دار دولت انگليس را که فعال مارک

خواهند با تمديد قرارداد دارسي زنجير اسارت را که به وسيله  موافق کرده و مي
  .تر نمايند تر و سنگين اند محکم گردن ما انداختهه سالطين قاجار ب

دانيم که  ند، ليکن ما به خوبي ميا کليه ملت ايران با تمديد قرارداد مخالف      
ترين توجهي نکرده و قرارداد  انگليس به افکار عمومي کم ي دهنشان دولت دست

به نظر ما يگانه راه بر هم زدن تمديد قرارداد دارسي راندن و . تمديد خواهد شد
 سرجان کدمن از ايران با دست خالي بر. بيرون کردن سرجان کدمن از ايران است
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بر ها  انگليسيعليه تسلط قيام بر . که مواجه با قيام عمومي شود گردد، مگر اين نمي
و قيام براي به دست آوردن استقالل  آزادي ايران، قيام بر عليه ديکتاتوري و اختناق

  .واقعي ايران
طبقات ملت ايران، مخصوصا کارگران و زارعين ايران را دعوت  ي ما کليه      
حراني صدا شده و در اين موقع ب کنيم که در اين قيام مقدس و به موقع با ما هم مي

واقع شده است، از فداکاري و ها  انگليسيکه وطن عزيز ما مورد تاخت و تاز 
کنيم که ملت نجيب  نشانده گوشزد مي ما به دولت دست. بازي دريغ ننماييد جان

ايران با مذاکره تمديد قرارداد مخالف بوده، اگر اين مذاکره ادامه پيدا کند دولت 
  .احرار خوزستان .ان مواجه خواهد شدپوشالي ايران با قيام مقدس ملت اير

بعد از ورود سرجان کدمن منشي کل کمپاني نفت انگليس و ايران و آغاز       
مذاکره در باره تمديد مدت قرارداد نفت و انتشار بيانيه کارگران به نام احرار 

پاچه  خوزستان، مامورين خفيه شرکت نفت و اداره شهرباني خوزستان سخت دست
گيري و بگير و ببند و تفتيش عقايد مشغول  رين شهرباني به سختشده و مامو

زيادي از تجار و کسبه را که داراي احساسات ملي بودند بدون يي  عده. شدند
  .مجوز قانوني توقيف و از آبادان تبعيد کردند

يش محرک احساسات پسابقه بيش از  پرستان خوش جمعي از وطن دستهتبعيد       
مخالفت خود را با تمديد  "هاي شهرباني علنا گيري ا وجود سختمردم شده اهالي ب

 ي شکنانه گان دفاع کرده، بر عليه رفتار قانون هقرارداد اظهار داشته و ار تبعيدشد
  .خواستار شدند "را جداها  يدولت اعتراض کرده و برگشت تبعيد

کارگران را  ي ديهوران از آبادان تاثير بيانيه اتحا توقيف و تبعيد تجار و پيشه      
اهالي . احرار خوزستان بود ي نامه جا صحبت از شب همه. چند برابر کرده بود

اتحاديه  ي طرف و کساني که از جريانات سياسي دور بودند در اثر انتشار بيانيه بي
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داري کرده، با عمل  از احرار خوزستان طرف "کارگران تشويق شده و علنا
در اين موقع اسماعيل نامي از اهالي دوان  .کردند دولت وقت مخالفت مي ي ظالمانه

کارگران مناقشه لفظي  ي با احمد دواني کارگر کمپاني نفت و عضو اتحاديه
از قرار معلوم اسماعيل احساس کرده بود که احمد داخل در جرياني است . کنند مي

پيش  ،که از احمد انتقام بگيرد اسماعيل براي اين. کند برده مخفي مي که از نام
  .دهد رفته قضيه را به او اطالع مي )ي کار اداره(» ليبرآفيس«محمد کرماني منشي 

حال شده با آقاي متروپل رئيس  اين خبر بسيار خوش شنيدن محمد کرماني از      
  .کند ايشان را از جريان مطلع مي بادان مالقات کردهآپليس شرکت نفت در 

خان رئيس شهرباني آبادان دستور  نقاي سليماآخره شرکت نفت به باال      
دهد که از ايشان بازجويي شده تا صحت و سقم  دستگيري احمد و رفقايش را مي

  .اظهارات اسماعيل معلوم شود
سيد خليل پيغمبرنژاد يک جلد  ي شهرباني ضمن تفتيش منازل کارگران از خانه      
اهميت نداشت و قبل از آورد که در واقع  نامه موقتي اتحاديه را به دست مي مرام

  .ي کارگران تنظيم شده بود کنفرانس اتحاديه
الدين مختاري به محض شنيدن کشفيات شهرباني آبادان، از اهواز به  قاي رکنآ      

کند که اگر عين جريان را  در مالقات اول سيد خليل را اغفال مي. يد آ آبادان مي
بختي سيد خليل و  خوش اعتراف کند، آقاي رئيس شهرباني وسيله سعادت و

  .اش را فراهم خواهد کرد خانواده
بيچاره سيد در اثر تهديد و تطميع رئيس کل شهرباني خوزستان مجبور به       

ها  شناخت اقوام خودش بودند و غير از آن يي را که مي چون عده. شود اعتراف مي
ختاري توصيه شناخت که خدمتي به رئيس شهرباني نمايد، ناگزير به م کسي را نمي

کند که اگر اعضاي هيئت موسسين کلوپ کاوه را توقيف نمايند و دو نفر از  مي
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ي بود تحت شکنجه و عذاب قرار يشعبان و ديگري رحيم خو آقاي ها که يکي آن
چون اسامي و منازل . گيرند، خيلي از قضاياي مبهم به شهرباني روشن خواهد شد

ر مختاري کليه اعضاي هيئت موسسين هيئت موسسين کلوپ معلوم بود، با دستو
  .کنند کلوپ را دستگير و بازجويي مي

تر موجب تشنج شهر شده و  يي از موسسين کلوپ ورزش بيش دستگيري عده      
   .کند عصبانيت اهالي آبادان را فراهم مي

کردن  براي عمليبندها  هکردند که اين همه بگير و ب چون مردم احساس مي      
کسي  العاده متنفر شده و بر است از عمل شهرباني فوق )دارسي(اد تمديد قرارد

گان سياسي دولت انگليس بود و در  پوشيده نبود که دولت وقت آلت دست نماينده
  .کنند اين موقع حساس خوزستان را از وجود مخالفين انگليس پاک مي

هالي سابقه و مورد عالقه و اطمينان ا در اثر حبس و تبعيد رجال خوش      
از دولت سلب عقيده کرده، در رديف  ،موافقين دولت وقت اخوزستان، حت

عدم رضايت مردم از مذاکره با . مخالفين دولت و شرکت نفت قرار گرفتند
به حد اعال رسيده و بهترين   قرارداد نفت دتمديخصوص  سرجان کدمن در

  .موقع و فرصت براي بر هم زدن مذاکره فراهم شده بود
يي از اعضاي هيئت ايالتي در زندان آبادان با رفقاي بيروني  ن موقع عدهدر اي      

ارتباط پيدا کرده دستور صادر نمودند که کارگران از موقعيت و عدم رضايت 
  .طرف استفاده نموده، اعتصاب عمومي اعالم نمايند اهالي بي

ها  نآ ي آبادان که عده ي خانه کليه کارگران تصفيه ۱۳۰۸ارديبهشت  ۱۳در       
  .هزار نفر بود اعتصاب کردند ۱۴عبارت از 

دست به آبادان  ي خانه کارگران تصفيه، ۱۳۰۸ارديبهشت  ۱۳ وز دوشنبهر      
  .اعتصاب عمومي زدند
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که اعتصاب به جاهاي ديگر سرايت نکند دستور داد که  شرکت نفت براي اين      
روز دوشنبه  ،ستا ها يکه عيد فرنگ ايني  بهانه کارخانجات مسجد سليمان به

ل گدر آن موقع تمرکز کارگران در آبادان و مسجد سليمان بود، هفت. (تعطيل شود
  .)و گچساران و غيره از نظر تعداد کارگران چندان مهم نبودند

  :کردند که تقاضا مي ،ي متمرکز شده خانه اعتصابيون جلو تصفيه      
اتحاديه و به جرم مبارزه با ورود محبوسين که به اتهام تشکيل  ي کليه -۱      

سرجان کدمن و مخالفت با مذاکره در خصوص تمديد قرارداد دارسي توقيف 
  .اند آزاد شوند شده
  .ان را نمايدش تقدري حقوق بدهند که تکافوي حداقل معيشه به کارگران ب -۲      
  .مرخصي با استفاده از حقوق داشته باشند ماه کارگران سالي يک -۳      
  .گردد ام نقدي ملغيکليه جرا -۴      
  .براي عموم کارگران متاهل و مجرد خانه تهيه شود -۵      
  .ل نقليه تهيه شوديبراي اياب و ذهاب کارگران از منزل به کارخانه و برعکس وسا -۶      
  .ارگران بگذارنددسترس عموم کشاميدني تصفيه شده در آب آ -۷      
  .شود موقوف گردد انجام ميها  انگليسيعلت کارگران که با ميل  خراج بدونا - ۸      
از بين رفته، کارگران ) بالتکليفي( موضوع اخراج ابد از کار و ليست سياه  -۹      

  .بالتکليف به کار گمارده شوند
وضع بيمارستان شرکت اصالح شود و بايستي کليه کارگران بيمار به  -۱۰      

  .دحساب شرکت معالجه شون
  .گردد ااحترامي به کارگران ملغ کتک زدن و تعدي و بي -۱۱      
  .ي کارگران به رسميت شناخته شود زادي و شخصيت حقوقي اتحاديهآ -۱۲      
اند نسبت به سنوات  به معلولين که بدون پرداخت ديناري از کار برکنار شده -۱۳      

  .ان خسارت پرداخت گردداند مبلغي به عنو ي که ديدهي خدمت و ميزان صدمه
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  .کارگران از حيث حوادث و پيري بيمه شوند -۱۴      
  .در فصل تابستان ساعت کار از هشت ساعت به هفت ساعت تقليل يابد -۱۵      
شرکت بستري و به طور مجاني معالجه  ي خانه عائله کارگران در مريض -۱۶      
  .شوند
فروشي تجار و به منظور بهبود  رانبراي جلوگيري از اجحافات و گ -۱۷      
تعاوني مصرف کارگران با سرمايه  شرکت گي کارگران، شرکتي به نام هزند

  .کمپاني تاسيس شود که کارگران بر آن نظارت داشته باشند
قاي سرجان کدمن منشي کل شرکت نفت آچون به کارگران اطالع رسيد که       

محض اطالع از اعتصاب عمومي ) که براي عقد قرارداد به تهران آمده بود(
کارگران با هواپيماي مخصوص به لندن مراجعت کرد و مذاکرات در خصوص 

قرارداد دارسي قطع گرديد، لذا کارگران در اطراف عزيمت و   تمديد مدت
ي اتتمديد قرارداد پيشنهاد ي سرجان کدمن با مقامات مسئول درباره ي مذاکره
  .ندادند

خلوي نظامي نبود و تعداد پليس و پاسبان بسيار کم و براي چون در آبادان سا      
شهر آبادان به  ي ساعت کليه جلوگيري از اعتصابيون کافي نبود، در ظرف يک

   .تصرف کارگران درآمد
پردازي  ران آبادان در صدد برآمد که بوسيله نطق و دروغ مآقاي آسايش حک      

يکي از ورزشکاران به نام . نمايداز اعتصاب اساسي و پرشور کارگران جلوگيري 
پا به    ،ران نواخت که چرخي خورده ي به صورت حکمي استاد حاجي چنان کشيده

کارگران  .راني باالي نيمکتي رفت الدين مختاري به قصد سخن رکن. فرار گذاشت
نيمکت را از زير پايش کشيده، با صداي مرده باد عمال و نوکران کمپاني نفت از 

ه رفت کارگران ب پليس آبادان که براي جلوگيري از پيش. ش کردندا محوطه بيرون
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طرف شهر راه را مسدود کرده بودند و شايد به منظور حفظ بانک انگليس بود، در 
مقابل حمله کارگران مجبور به عقب نشيني شده و به عمارت شهرباني پناهنده شده 

محقر شهرباني از  عمارت. شهرباني را بسته پشت بام سنگربندي کردند بو در
کرد، به  قاي مختاري که ادعاي فرعوني ميآ. طرف کارگران محاصره گرديد

کرد که از ورود کارگران به  متوسل شده و التماس و استغاثه مي انرهبران کارگر
  .شهرباني جلوگيري نمايند

ي انديشيد که اوباشان ي شرکت نفت به قصد تخريب و افتضاح کارگران حيله      
اعتصاب از تصميم شرکت  ي  کميته. ا تحريک به غارت دکاکين مردم نمايندشهر ر

کثيري از کارگران چوب به دست براي حفاظت  ي آگاه شده دستور داد که عده
 ي از نقشه مزورانهها  انگليسيچون . بانک انگليس و دکاکين مردم گمارده شوند

 هاي به کمک پليسنشاني  هاي آتش دستور دادند که پليس ،خود طرفي نبستند
در هر لباس و فورمي  ها ايراني ي کمپاني نفت غافل بود که کليه. شهرباني بشتابند

هاي  کردند چون پليس ها تصور مي آن. ها متنفر هستند باشند از اعمال نارواي آن
اند و تحت ديسيپلين هستند در راه حفظ منافع کمپاني  نشاني لباس فرم پوشيده آتش

  .کردفداکاري خواهند 
نشاني مرام و ديسيپلين تشکيالت کارگران را پذيرفته  چون اکثريت پليس آتش      

در اين موقع يک فروند کشتي انگليس به  .بودند، بالفاصله به اعتصاب ملحق شدند
هاي  بعضي از کشتي( که ايراني و اهالي بوشهر بودند کارگران آن. آبادان رسيد

کشتي ) فت دارند باربران دائمي از خود دارندانگليسي که در خليج فارس آمد و ر
  .را ترک کرده و به اعتصابيون ملحق شدند

. کردند ها را تقويت مي دار اعتصابيون بوده و آن کليه سکنه خوزستان طرف      
ها  آبادان را ترک کرده در واقع شهر از وجود آن ،از ترس کارگرانها  انگليسي
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ها باقي مانده بود که  ي از آني پنبه چوپ فقط يک عده کاله. تصفيه شده بود
کارگران کاله چوب را . تفريح و سرگرمي اعتصابيون را فراهم آورده بود ي وسيله

 ي از مژده. کردند حالي مي تفريح و خوش ،مثل توپ فوتبال به هوا پرت کرده
مراجعت سرجان کدمن از ايران و موفقيت کارگران، عموم اهالي خوزستان به 

يگر تبريک د همهاي شرکت خوشنود بوده و به  چند نفر جاسوس استثناي
  .گفتند مي

  
  ۱۳۰۸اعتصاب  زنان کارگر در

  
. کردند جات ديگر شرکت نفت، زنان کار نمي  ها و کارخانه خانه در تصفيه      

از قدرت عظيم زنان   که ي زنان براي ما ميسر نبود براي آن بنابراين تشکيل اتحاديه
افراد اتحاديه دستور داديم که منسوبين و محارم خود   به ،ستفاده شوددر تشکيالت ا

ي عمل و  طبقاتي آشنا نموده نتيجه ي و مبارزه  را با افکار و عقايد و روش اتحاديه
کارگران . ي ايالتي کارگران خوزستان گزارش نمايند هياتحاد تأثير گفتارشان را به

ت آمد که در موقع آزمايش نتايج خوبي به دسرا اجرا نموده، از اين   دستور اتحاديه
 .الدين مختاري گرديد رکن "اپليس و مخصوص ي اعتصاب موجب حيرت اداره

کارگران گرويده و اکثر  ي آوران خانه با اتحاديه عائله کارگران در اثر تبليغات نان
  .گي کارگران شرکت کردند ههاي خانواد ها در جلسات حوزه آن

ها  ها افکار آن بليغات طوالني و شرکت زنان در بعضي از حوزهچون در اثر ت      
هاي کارگران کمپاني نفت  باز و روشن شده بود، لذا در موقع اعتصاب زن "انسبت

 خانم محمد صادق، به ياري کارگران شتافته و در ،زهراتحت رهبريت بانو 
. دندکارگران و زد و خورد با پليس رل بزرگي را بازي کرترغيب  تحريک و
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کمپاني نفت و حرکات غير ملي  ي هعمليات ظالماندر ضمن نطق بر عليه  زهرا
حضور جمعي از  رده و درمأمورين دولت، رئيس کل شهرباني خوزستان را تقبيح ک

اولياي شهرباني   منصبان شهرباني با صداي رسا ثابت کرد که ها و صاحب پاسبان
 الدين مختاري در رکن. کنند ت ميآلت دست کمپاني نفت بوده به ملت ايران خيان

 "که هيپنوتيز شده بود، اصال مثل اينزهرا مقابل حرف حسابي و منطق محکم بانو 
يي از زنان هر  با عدهزهرا بانو  .ياراي حرف زدن نداشته و سکوت اختيار کرده بود

  .کرد شديد و گرفتن حق خود ترغيب مي ي آن کارگران را به مبارزه
تر از مردان بود، زيرا عمل مردها با  بانيت و احساسات زنان بيشحرارت و عص      

منطق توأم بوده و مواظب بودند از دستور تشکيالت خارج نشده به روش عاقالنه 
 "اتابع احساسات شده، دائم "زنان برعکس کامال. تشکيالت لطمه وارد نياورند

 ها به زن. کردند استخالص زندانيان تحريک مي کارگران را به تصرف شهرباني و
ديسيپلين تشکيالت را قبول داشته و اوامر  "اتر مايل بودند واجبار اصول آنارشي بيش 

 "يي از پاسبانان شهرباني از زنان کارگران مفصال عده. کردند تشکيالت را اجرا مي
 ي هکتک خورده و بعضي از مأمورين به قدري مرعوب شده بودند که در قضي

  .ه وحشت زده نبودندآن انداز ۱۳۲۰شهريور 
. ديکتاتور وقت را سرنگون نمايند ي هخواستند به محمره رفته، مجسم ها مي زن      

مه يي سرباز براي محافظت مجس خرمشهر از قضيه مطلع شده، عده  ساخلوي نظامي
از اين عمل خودداري   از طرف ديگر هيئت اعتصاب دستور دادند که. گماشتند

. تصفيه شده بودها  انگليسي، در اين موقع آبادان از وجود چه ذکر شد چنان. نمايند
از   که  يي از سربازان خود که معروف به بريم بود پناهنده شده، عده ي هها به محل آن
نشين را  انگليسي ي اي سبک محلهه خلوي محمره فرستاده بودند، با مسلسلاس

  .کردند محافظت مي
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اعتصاب را  "اعتصابيون پيشنهاد کرد که موقتا  غروب آن روز رئيس شهرباني به      
ها مذاکره شود، ولي کارگران اصرار  هاي آن متوقف نمايند تا در اطراف خواست

 ي هها تا خاتم آن  که گان را مرخص نمايد، تا اين هشد داشتند که شهرباني توقيف
 باالخره غروب رئيس شهرباني کارگران. و حصول نتيجه مشغول کار شوند مذاکره

را راضي کرد تا فردا مهلت بدهند با حاکم ايالت مذاکره شود تا فردا جمع 
کارگران به حرف پليس اطمينان کرده شهر را به . شان مرخص شوند رفقاي

  .شان برگشتند هاي شهرباني سپرده به خانه
اعتصاب  ي که شبانه کارگران زنداني را از آبادان خارج ننمايند، کميته براي آن      

ها را تفتيش نمايند، مبادا  اهواز نمود که ماشين ي هاز کارگران را مأمور جاد جمعي
ي اهواز منحصر به فرد  متأسفانه جاده. از اهواز ببرند نهامحبوسين را به طور مخفي

  .نبود
از اين جاده . دي بريم بو مخصوصي داشتند که معروف به جاده ي ها جاده انگليسي

رف اطمينان آنان کسي ديگر حق عبور و مرور ها و مقربين و ط جز انگليسي
کثيري از سربازان تازه وارد و پاسبانان نصف شب محبوسين را از  ي عده. نداشت

  .اهواز منتقل نمودند  جا به راه بريم به محمره و از آن
هاي جنگي دولت  خبر ورود کشتي ،۱۳۰۸ارديبهشت  ۱۵ز چهارشنبه رو      

صبح همان . جلوگيري از اعتصاب منتشر گرديد هاي ايران جهت بآ انگليس به
هزار نفر سربازان ايران وارد آبادان شده،  روز به قدر هشتصد نفر پاسبان و چند

هاي کارگران را محاصره کرده، سيصد نفر از کارگران را توقيف و  بالفاصله خانه
 در. دار نمودندبه کارکردن وا "ااجبار  نموده  خانه بقيه را به زور سرنيزه روانه تصفيه

اهواز گسيل کردند   به "اکارگران را توقيف و فور ي هيي زن و بچ همان موقع عده
دولت وقت از . از شدت گرما جان سپردند  که دو نفر از اطفال شيرخوار در بين راه
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ها  اهواز، آن  عامه، به محض ورود زنان به ترس مخالفت مردم و براي تسکين افکار
کارگران توقيف شده را  ي کليه. آبادان برنگردند  لتزام گرفته که بها آزاد نموده و ار

همان روز به زندان اهواز منتقل نموده، چون زندان اهواز گنجايش اين اندازه 
زنداني را نداشت، عمارت شهرداري اهواز را تخليه و محبوسين را در آن عمارت 

از   که ا توقيف و بدون اينمسجد سليمان ريي از کارگران  همان روز عده. جا دادند
يي از تجار و  و نيز عده. ها بازجويي به عمل آيد، از خوزستان تبعيدشان کردند آن

  .کارمندان آبادان را توقيف و به شهرباني اهواز فرستادند
کرد اشخاصي که عضو باشگاه کارگران بودند يا عضو  شهرباني تصور مي      

اين   که در صورتي. ها اطالع دارند ز سازمان آنسازمان کارگري هستند و يا الاقل ا
درست است باشگاه کاوه را کارگران به وجود . مورد و اشتباه بود بي "تصور کامال

طرف از  يي از اشخاص بي شد و ما عده آورده و از طرف سازمان کارگري اداره مي
 غيره که کارمند دولت وشرکت بودند در قبيل آقايان سلحشور وعلي باشي و

چند . باشگاه عضويت داشته و از وجود تشکيالت سري کارگران اطالعي نداشتند
روز پس از توقيف و تبعيد کارگران و تجار از آبادان آقاي آسايش حاکم آبادان 

اشرار دستگير   بااليي انتشار داده و ضمن اعالميه تذکر داده بود که بلند ي هاعالمي
شرکت نفت  که مسئولين امور اين با. رديدويه گسشدند و آبادان از وجود اشرار ت

کردند که حق با کارگران بوده و اولياي امور کمپاني غفلت کرده  مي اقرار "اصراحت
 آش بوده و از تر اند، کاسه گرم که الزم بوده حق کارگران را ادا نکرده طوري و

  .دينام کمپاني نفت را اشرار مي ي هآقاي آسايش کارگران ستمديد
يد مصر نهضت کارگران ايران را تمجيد کرده، اعتصاب کارگران آبادان جرا      

. دانستند ملل شرق مي ي هرا اولين نهضت ضد استعماري در شرق و بيدارکنند
ي آقاي آسايش اظهار تنفر و انزجار  المتين چاپ هندوستان از اعالميه روزنامه حبل
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گي  ي خرابي وضع زنده جهکرد که کارگران باشرف آبادان در نتي کرده و ثابت مي
  چون آسايش و. کثرت فشار مأمورين شرکت دست از کار کشيدندو بهداشت و 

آيند کمپاني نفت و حفظ  امثال آن آلت دست کمپاني نفت بودند، براي خوش
جرايد عراق ضمن دفاع از . کنند منافع استعمارطلبان آنان را حبس و تبعيد مي

هضت کارگران را نهضت حزب اشتراکي دولت بريتاني کبير ن شرکت نفت و
. ي آبادان را آتش زنند خانه در نظر داشتند تصفيه نوشتند که کارگران ناميده و مي

ي  داري کرده و در کنگره جرايد اتحاد جماهير شوروي از اعتصاب کارگران طرف
گان  ايران و اتحاد جماهير شوروي، نمايندهگان کارگران  سنديکاي جهاني، نماينده

قرار داده و تذکر دادند که از کمک به کارگران  انتقاد   رگران انگلستان را موردکا
  .اند دولت انگليس سکوت اختيار کرده اند، به جاي حمله به آبادان قصور کرده

العمل شديدي بخشيده،  خوزستان عکس زنان در "اتوقيف کارگران مخصوص      
انزجار ونارضايتي  اظهار "اعلن اهالي نسبت به دولت وقت بدبين شده و ي کليه
طرف جلوه  که خود را بي عمومي و براي آن دولت براي تسکين افکار. کردند مي

شناختند دستگير کرده و از  کثيري از جاسوسين کمپاني را که مردم مي ي دهد، عده
آقاي محمد کرماني را که گزارش سازمان کارگران را داده بود . خوزستان تبعيد کرد

ايران   عراق فرستاد که بعد از مدتي به ت پانصد تومان انعام کمپاني نفت بهبا پرداخ
  .مراجعت کرده، در کمپاني با شغل بهتري مشغول کار شد

اعتصابيون و کارگراني که قبل از اعتصاب توقيف شده بودند، مدت دوماه در       
ا کمال شهامت و آبادان زنداني و تحت بازجويي شهرباني بوده، با وجود فشار پليس ب

که حق با  حق خود دفاع کرده، با تشريح فجايع کمپاني ثابت کردند شجاعت از
  .است  اعتصابيون بوده و دولت حق توقيف و تبعيد کارگران را نداشته

استثناي رحيم خوئيني و   ي محبوسين را به بازجويي، کليه ي هپس از خاتم      
آباد فرستادند که تحت نظر آقاي  مبراي مجازات به زندان خر يوسف افتخاري
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کارگران با شهامت و مبارز خوزستان . کنند اراقه واداعمال ش  سپهبد احمدي به
کشي و آجرکشي و مستراح شوري و غيره مشغول  لآباد به کاه و گ مدتي در خرم
  .کردند گي مي ترين شرايط زنده بوده در سخت

ها  مردان کارگر فداکاري دستگيري زنان و رکه سربازان و پاسبانان د اين  نظر به      
نظيري نشان داده بودند، اولياي کمپاني نفت مقرر  هاي بي گي هو از خودگذشت

شان، به هر نفر پاسبان ده تومان پول و يک دست لباس  کردند در ازاي خدمات
دن پاسبانان از شني. فورم و به هر يک از سربازان ده تومان پول به عنوان انعام بدهند

مدتي طول نکشيد که خوشي پاسبانان مبدل . گنجيدند پوست خود نمي اين خبر در
که   انعامي ي داشتند کليه مي به يأس گرديد، زيرا از قراري که پاسبانان اظهار

طبق پيشنهاد (ها اعطا فرموده بود،  آن کمپاني نفت در ازاي زحمات و خدمات به
) پردازنده ب "اردند که پول لباس را نيز نقدافسران شهرباني اولياي کمپاني موافقت ک

تومان پرداخته و  جبه هر نفري پني عطاياي کمپاني را به جيب زده،  افسران کليه
  .اظهاراتي نکنند  دستور دادند که در اين باره

جرکشي و غيره مشغول آ صورت محبوسين مدتي در زندان خرمشهر به در هر      
راني دستور  ي آنان را احضار کرده پس از سخنروزي آقاي سپهبد احمد. بودند
  .دهد از زندان آزاد کرده و تبعيدشان کنند مي
  

  احمدييرراني ام متن سخن
  

محبوسين را که در اعتصاب شرکت  ي داشتم کليه من در نظر_  آقايان، کارگران      
را تيره  زيرا شما سبب شده بوديد که روابط ايران و انگليس. کرده بودند اعدام نمايم

سعي و کوشش و  ي هالحمداهللا در ساي. اندازيد نموده و مملکت ما را به مخاطره بي
  .ظيفه شناس به کمپاني خسارتي وارد نيامدمراقبت افسران و سربازان و
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اعليحضرت همايوني رئوف و مهربان و رعيت پرورند، با وجود   که  ييجا از آن      
لذا من دستور دادم شما را . و شما را عفو فرمودندها از تقصير شما گذشته  کاري خالف

  .بايستي ملتزم شويد که به خوزستان مراجعت ننماييد. از خرمشهر تبعيد نمايند
احمدي، کارگران را از زندان آزاد کرده با يک يرراني ام سخن ي هپس از خاتم      

  .دهاي ارتش به نقاط مختلف ايران تبعيد کردن بار با کاميون وضع رقت
ها  کاري در مرکز و شهرستان ها بي گان پس از مدت هيي از تبعيدشد عده      

  .مشغول کار شدند
  

  اعتصاب ي هفايد
  

کارگران   سرجان کدمن منشي کل کمپاني نفت در اثر اعتصاب عمومي -۱      
  .مجبور شد قطع مذاکره نموده و به لندن مراجعت نمايد

  .درصد الي پنجاه درصد اضافه شدحقوق کارگران از پانزده  -۲      
  .کار در آبادان به کار گمارده شدند کارگران بي ي هليک -۳      
  .به کار گمارده شدند) گان ابد هاخراج شد(ها  ليستي عموم بالک -۴      
شده  معلول را که بدون پرداخت خسارتي از کار برکنار کارگران مصدوم و -۵      

  .رده و با پرداخت مبلغي رضايت گرفتندک اطراف احضار بودند، از
  .روع به ساختن مساکن جهت کارگران باسابقه نمودندش - ۶      
  .گرديد اکتک و بي احترامي و اخراج بدون علت و جرايم کارگران ملغ - ۷      
به عرايض  "اادارات مربوطه دستور دادند که دقيق  از طرف اولياي کمپاني به - ۸      

  .گي کرده و رضايت خاطر آنان را جلب نمايند هن رسيدشکايات کارگرا
يي از مهندسين و مأمورين انگليسي که مورد تنفر و انزجار کارگران  عده -۹      

  .واقع شده بودند، به زور از کار برکنار شدند
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در مازندران و تهران شروع  "اگان در اغلب نقاط ايران مخصوص هتبعيدشد -۱۰      
التي کرده نتايج فراواني از عمل آنان عايد تشکيالت سري به فعاليت تشکي
  .کارگران گرديد

اوضاع   مبارزات طبقاتي به ي توانند به وسيله دوار شدند که ميميکارگران ا -۱۱      
  .آورشان بهبودي بخشند اسف

  
  خسارت اعتصاب

  
قر و تش فآ گان طوري خسارت ديدند که هنوز هم به هيي از تبعيدشد عده -۱      

  .سوزند پريشاني مي
العاده شدند که در  گان متحمل صدمات فوق همحبوسين و تبعيدشد ي هعائل -۲      

ها تا امروز  شان طوري پاشيده شد که جبران آن براي آن گي ي زنده نتيجه، رشته
  .است  ممکن نشده

دان و اهواز آبا  دو نفر از اطفال شيرخوار در موقع تبعيد زنان کارگر بين راه -۳      
  .در اثر گرما و فشار مأمورين فوت کردند

 يوسفو  ييرحيم خوآقايان (ي کارگران را  دو نفر از رهبران اتحاديه -۴      
هاي ايران حبس کرده و از  مدت سيزده سال بالتکليف در زندان) افتخاري

  .ها کوتاهي نکردند آن ي هگونه فشار و تعدي دربار  هيچ
از بين نرفته،  "و تبعيد کارگران، تشکيالت سري آبادان کامال پس از توقيف      

آبادان   گان نيز به يي از تبعيدشده کارگران مشغول فعاليت تشکيالتي بودند و عده
مشغول کار شده و سر و صورتي به تشکيالت   خانه برگشته با اسم عوضي در تصفيه

ش را از دست داده در ا ابقتنها به علت دوري رهبران تشکيالت رونق س. داده بودند
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داد و چند ماه بعد از تبعيد  برداشته و عمل مؤثري انجام نميواقع دست از فعاليت 
از   در آهن فنيشي و جاهاي ديگر اعتصاباتي تشکيل دادند که "اکارگران مجدد

  .لحاظ تشکيالتي اعتصابات مهم نبودند
اکنون اسمي از نهضت که ت گان محترم تعجب کنند از اين هشايد خوانند      

چون تا سال . است  هاي بزرگ و صنعتي برده نشده کارگران مرکز و ساير شهرستان
جات   صنايع ماشيني در ايران کم بود و کارگران ايران مثل امروز در کارخانه ۱۹۲۰

ترين مرکز کارگري در ايران آبادان  بزرگ متمرکز نشده بودند، در آن تاريخ مهم
علت معامالت تجارتي با دولت اتحاد ه خيز خوزستان بود و ب تو ساير شهرهاي نف

بان و غيره نيز در بندر پهلوي تمرکز  کثيري باربر و کرجي ي جماهير شوروي، عده
توجه  "بنا بر اهميت محل و فعاليت کارگران قبال. يافته و متشکل شده بودند

از   اکنون که. کردمجلب ) يآبادان و بندر پهلو(اين دو شهر   گان را به هخوانند
شرح نهضت کارگران اين دو شهر کوچک و کارگري فارغ شديم، مختصري از 

گان  هها را به عرض خوانند هاي کارگران مرکز و شهرستان گي تشکيالت هگون هچ
 ۱۳۲۰شهريور  ۱۹گان را با نهضت کارگران ايران بعد از  هرسانده و بعد خوانند

  .آشنا خواهيم کرد
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  بخش سوم
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۲۰هاي کارگري پس از شهريور  تفعالي
  

  تهران
  

کارگران . در تهران کارخانجات عمده وجود نداشت ۱۳۲۰در سال       
گري و نجاري و خبازي و غيره مشغول  هاي کوچک از قبيل کفاشي و آهن کارگاه

ي چراغ برق و  ي قليلي از کارگران در کارخانه عده. انجام کارهاي يدي بودند
خانه و غيره با ماشين سر و کار داشتند، لذا  بافي و چاپ بافي و کش جوراب

ي طبقاتي کارگران تهران کم تر از کارگران  احساسات ضد استثمار و مبارزه
با کارفرمايان خود " هاي يدي تهران غالبا کارگران کارگاه. سنگين صنعت نفت بود

 "ظاهرا. خوردند در تماس و معاشرت بوده، با هم در يک ظرف غذا مي
شان شبيه هم بود گاهي عالوه بر مناسبت کارگري و کارفرمايي چه بسا که   گي زنده

ي کار نيز با هم به  کارگر با کارفرما مناسبت دوستي پيدا کرده و بعد از خاتمه
  .کردند مي  گي گردش رفته و اکثر با هم زنده
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ان تهران از ترين کارگر ترين و فهميده از حساس  يي با وجود مراتب فوق عده      
کارگر  مرتضا حجازيآقايان عطااهللا آرش مکانيک و رضاقلي آرش و : قبيل
موفق شدند  محمد آخوندزادهکارگر کفاشي و  مهدي حقيقتخانه و  چاپ

ي حقيقت را که مدافع حقوق کارگران  کارگران تهران را متشکل کرده روزنامه
يل دادند که اغلب کارگران يي تشک الذکر اتحاديه آقايان فوق. بود منتشر نمايند

خانه و غيره در اين تشکيالت نيمه آزاد عضويت  شهرداري و کفاشي و چاپ
، به حيات خود ادامه داده و گاهي ۱۳۰۶تشکيالت تهران تا اوايل سال . داشتند
گان به اصطالح دست چپ را در مجلس شوراي ملي تقويت کرده با  نماينده
بودند تماس   ن که معروف به سوسياليستميرزاي اسکندري و امثال آ سليمان

وزير معارف چهل هزار (ميرزا  ، آقاي سليمان۱۳۰۵در اول ماه مه سال  .گرفتند مي
با آقاي عباس حسابي که که يکي از رهبران کارگران تهران بود قرار ) سرنيزه

گذاشته که کارگران تهران در خارج شهر به مناسبت اول ماه مه جشن بگيرند و بعد 
ها بيايند و بنا بود آقاي حسابي از طرف  ظهر تظاهرکنان به باشگاه سوسياليست از

ها راجع به اهميت اول ماه مه  ميرزا از طرف سوسياليست کارگران و آقاي سليمان
  .راني نمايند سخن

راني آقاي عباس حسابي  ي سخن متاسفانه آقاي سليمان ميرزا قبل از خاتمه      
. کارگران را به مخاطره انداخته و جلسه را ترک کرداحساس مخاطره کرده و 

از کارگران   يي پليس عده. جا هم به کارگران خيانت کردند ها اين سوسياليست
حسابي تهران را . مبارز را توقيف نمود، ولي موفق به بازداشت حسابي نگرديد
با " پي برده و جدا  ترک کرد و کارگران از آن روز به ماهيت حزب سوسياليست

از آن تاريخ دولت وقت به اهميت . نما مخالفت و مبارزه کردند هاي چپ تشکيالت
  .تشکيالت کارگري پي برد و در صدد تعقيب رهبران آن برآمد
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خانه بود توقيف کرده و  را که يکي از رهبران کارگران چاپحجازي آقاي       
ي  شکنجه در زندان در اثر مرتضا حجازيفوت . در زندان با شکنجه کشتند

پليس، غوغاي عجيبي در جرايد اروپا برپا کرده و ديکتاتور وقت مجبور شد که به 
 ي دست ه منجر به فوت شود، دربارهيي ک رئيس پليس دستور بدهد از شکنجه

  .ها خودداري نمايد چپي
 

  
   )بازنويس(خانه کارگر چاپمرتضا حجازي 

  
در همان . ان مشغول فعاليت بودي کارگران تهر ، اتحاديه۱۳۰۶تا اوايل سال       

از رهبران آن به خاک اتحاد جماهير شوروي و   يي سال به علت تبعيد عده
هاي مختلف از  ، تشکيالت۱۳۰۶البته در سال . منحل شد" اختالفات داخلي تقريبا

قبيل اتحاديه محصلين و غيره به وجود آمده بود ولي تشکيالت کارگري رونق اولي را 
  .افراد فعال آن پراکنده شده و در واقع اتحاديه منحل شده بود از دست داده و

  
  ي کارگران تبريز اتحاديه

  
از عناصر انقالبي تبريز از قبيل آقايان مشهدي جعفر کاوياني، حسين   يي عده      

معلم، حسين اتکا، آرداشس آوانسيان و غيره موفق شده بودند در تبريز چند نفر از 
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ي اين کارگران به  عده" بافي را متحد نمايند، ولي اوال يکارگران کفاشي و قال
الذکر  قدري قليل بود که قابل ذکر نيست و از طرف ديگر چون کارگران فوق

نامه نبودند، فقط اعضاي آن از عناصر انقالبي پيروي  نامه و نظام داراي مرام
ي کارگري  شد اتحاديه لذا از نقطه نظر تشکيالتي اين جمعيت را نمي. کردند مي

اين تشکيالت کار مهمي انجام نداده و فقط کارهايش منحصر به پخش . ناميد
، اين تشکيالت کشف گرديد و ۱۳۱۰در سال . هاي سري برعليه دولت بود بيانيه

ي سازمان  ، کميته۱۳۱۰ي پليس تبريز توقيف شدند و در  رهبران آن از طرف اداره
  .انقالبي در تبريز منحل گرديد

  
  ي کارگران اصفهان اتحاديه

  
هاي کارگران تهران، انقالبيون ايران در صدد برآمدند  بعد از انحالل اتحاديه      

لذا . ي سري کارگر را برقرار نمايند ي شهرهاي کارگري ايران اتحاديه که در کليه
. آقايان سيدمحمد تنها و کامران براي ايجاد تشکيالت کارگري عازم اصفهان شدند

از کارگران را متحد و متشکل   يي در مدت قليلي موفق شدند عده گان برده نام
الذکر از طرف  متاسفانه ديري نپاييد، موضوع کشف شد و آقايان فوق. نمايند
ي کارگران  ، اتحاديه۱۳۱۰در نتيجه در سال . ي پليس اصفهان توقيف شدند اداره

  .اصفهان منحل گرديد
آورد، در شهر  ظ از اصفهان به تهران ميالحف آقاي کامران را که پليس تحت      

سيدمحمد تنها مدت دو سال . ري پليس را اغفال کرده و از دست پليس فرار کرد
گي و  ، در اثر گرسنه۱۳۱۱برده در سال   در زندان قصر بالتکليف توقيف بود، نام

  .دوايي در زندان قصر درگذشت بي
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  ي کارگران مشهد اتحاديه
  

در مشهد . ي پليس در زندان مشهد در گذشت حت شکنجهمهدي طهماسبي ت      
. بافي تحت رهبري يک نفر کارگر به نام اسمعيل متشکل شده بودند کارگران قالي

اين تشکيالت هنوز عمليات قابل ذکري انجام نداده بود که از طرف پليس کشف 
  .، منحل گرديد۱۳۰۹شد و در سال 

طهماسبي که يکي از رهبران دانشمند و با  بعد از انحالل تشکيالت مشهد، آقاي      
چون . ي کارگران بود، براي ايجاد سازمان کارگري عازم مشهد شد سابقه

از محل ايشان مطلع بود و پليس هم ) يکي از پنجاه و سه نفر(عبدالصمد کامبخش 
برده را به آقاي جوانشير رئيس  گشت و محل و آدرس نام دنبال طهماسبي مي

شهرباني کل به اداره سياسي مشهد . ي سياسي شهرباني داد اداره ي تحقيقات شعبه
طهماسبي . دستور داد که طهماسبي را توقيف و هر طور باشد از او کشفياتي کنند

  . اقرار نکرد و تحت شکنجه در زندان مشهد در گذشت
ي  خواهان و عناصر مبارز طبقه ي کثيري از آزادي ي ديکتاتوري عده در دروه      
، ۱۳۲۰پس از شهريور . بردند ها با حال زار به سر مي ها و تبعيدگاه گر در زندانکار

در اثر ورود قواي . ها به مرکز باز گشتند ها آزاد شده و يا تبعيدي ن از زندانازنداني
ي خود را باخته بودند که جز  داران وقت به قدري روحيه متفقين به ايران، زمام

هاي مديد در  لهذا کساني که مدت. کردند ر نميي فرار به چيز ديگري فک نقشه
ي فراواني ديده بودند، پس از ورود  هاي ايران زجر و شکنجه زندان ها و تبعيدگاه

  .گشتند کار مي داران باز هم سرگردان و بي به مرکز در اثر غفلت زمام
چيز  ي ديکتاتوري متشکل از دو تيپ متمکن و بي عناصر زجرديده در دوره      
کساني که متمول و صاحب امالک بودند از اوضاع هرج و مرج استفاده . دندبو
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ليکن تيپ . ي خود را تصاحب کردند امالک از دست رفته" کرده، مجددا
شان به مراتب   گي کاري شده، وضع زنده بضاعت باز هم دچار مضيقه و فقر و بي بي

ده بودند سعي و کوشش متفقين که وارد ايران ش. بدتر از زندان و تبعيدگاه گرديد
کردند که در ايران آرامش کامل برقرار شود تا بتوانند با خاطر آسوده از خطوط  مي

از اين رو براي آن که تاخيري در . ايران براي حمل و نقل مهمات استفاده نمايند
کار حمل و نقل مهمات پيش نيايد و نظم کاملي در ايران برقرار شود، شروع به 

  .داران سابق و نظاميان فراري کردند امتقويت رجال و زم
اند و بيش از  ها زجر کشيده در اين صورت ممکن بود تيپ ناراضي که مدت      

ي خاطر  پيش از اوضاع ناراضي شده به دشمنان متفقين به پيوندند لهذا براي ترضيه
از قراين . گان دوره ديکتاتوري، حزبي به نام حزب توده تشکيل دادند زجرديده

به محض اشغال قسمتي از ايران   هاي انگليسي شود که ديپلمات طور استنباط مي ناي
از   يي السلطنه و شرکت عده داري آقاي قوام ي زمام متوجه باال بوده و حتا نقشه

  .بيني کرده بودند ي مشاراليه پيش رهبران حزب توده را در کابينه
  :مدرک اظهارات فوق به قرار زير است      
ايرج اسکندري و دکتر يزدي، آقاي بزرگ علوي را  ،قايان مصطفاخان فاتحآ      

دهند که  برده مژده مي کنند و به نام که هنوز از زندان مرخص نشده بود مالقات مي
شود و  مي  دار السلطنه زمام ي محبوسين سياسي آزاد شده و آقاي قوام قريب کليه عن
السلطنه شرکت  ي قوام در کابينهاز اعضاي حزب جديدالتاسيس توده   يي عده

از مالقات آقاي فاتح معاون شرکت سابق نفت با آقاي بزرگ علوي و . خواهند کرد
برده معلوم  ي نام ها در کابينه يي السلطنه و شرکت توده داري آقاي قوام ي زمام مژده
. بيني شده بود هاي انگليس پيش از طرف ديپلومات" شود که اين موضوع قبال مي
السلطنه  ي بعد از شهريور آقاي قوام طور شد که اعضاي حزب توده در اولين کابينه چه

  .معلوم خواهد شد" شرکت نکردند بعدا
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ي مذکور را به رفقاي خود در  حالي و سرور کامل مژده آقاي علوي با خوش      
لکن برخالف انتظار اظهارات مشاراليه موجب خشم و غضب . کند زندان ابالغ مي

السلطنه  ها نسبت به کار کردن با قوام يان سياسي و انقالبي را فراهم آورده، آنزندان
که با احساسات فاشيستي در ايران مبارزه شود و  باالخره براي آن. کنند مخالفت مي

ملحق نشوند، حزب توده تشکيل شد و  ي فاشيستي  ها به جبهه در ضمن ناراضي
ها را از کارگر و کارفرما و مالک  اضيي نار موسسين آن حزب دستور داشتند کليه

  .و دهقان به عضويت حزب توده به پذيرند
. ي مردم ارگان حزب توده را منتشر کرد يي به نام روزنامه اين حزب روزنامه      

ي مردم آقاي صفر نوعي بود که با کمک آقاي مصطفاخان  صاحب امتياز روزنامه
شخصي   در اوايل انتشارش با سرمايه  روزنامه اين. را گرفته بود  فاتح امتياز روزنامه
آقاي صفر . ي کامل داشت شد و نام برده در انتشار آن مداخله اقاي فاتح منتشر مي

يي  ترين مداخله کم  نوعي پيرمردي بود عليل و مسلول و در اداره کردن روزنامه
لت ي پانزدهم مجلس شوراي ملي به وکا در دوره(آقاي عباس نراقي . کرد نمي
ي آقاي فاتح بود  که يکي از پنجاه و سه نفر بود و مورد اطمينان و عالقه.) رسيد

گي مجلس شوراي ملي  مشاراليه از کاشان به نماينده. کرد را اداره مي  روزنامه
  .انتخاب شد

لذا شهرباني . بنا بود رضاشاه پهلوي از طريق بندرعباس از ايران خارج شود      
در . که تا خروج پهلوي از ايران ما را در زندان نگاه دارد بندرعباس دستور داشت

حسين معلم، : آقايان(محبوسين سياسي و بالتکليف بندرعباس  ۱۳۲۰اواخر آبان ماه 
از زندان ) يوسف افتخاريمحمد شورشيان، رحيم همداد، آرداشس اوانسيان و 

غال شود و در رفت بندرعباس نيز از طرف قواي انگليس اش احتمال مي. آزاد شدند
لذا من منتظر . ها گرفتار شويم اين صورت باز هم ممکن بود در چنگ انگليسي



۲۲۳ 

زاده نامي قرض کرده با  ي سفر از شهرباني نشده، مبلغي از آقاي علي دريافت هزينه
ي محقري واقع در سه  وارد تهران شده در مسافرخانه .عازم تهران شدم" ايشان فورا
از . اول کسي که به ديدنم امد آقاي رضا روستا بود. محضور منزل کردي راه امين

شد که رفقاي تهران از تاخير آزادي ما نگران بوده  اظهارات آقاي روستا معلوم مي
البته از زحمات . اند و براي نجات محبوسين زندان بندرعباس بسيار فعاليت کرده

. ده مسرور بودمالعا اقاي روستا بسيار ممنون و از ديدارش فوق" رفقا و مخصوصا
کرد و  آقاي روستا صحبت مي. وقت بود آقاي روستا نيز از آزادي ما بسيار خوش

کرد، رفقا  برده در وسط هرچند کلمه داد مي نام. زاده مستمع بوديم من و آقاي علي
  .حزبي تشکيل داديم جاي نشستن نيست و بايد فعاليت کرد

الوحده راجع  ع کرده، از آقاي متکلمي روستا را قط هوده هاي بي باالخره حرف      
  .گي و موضوع حزب جديدالوالده سئوال کردم  گونه به چه

متفقين با روش اين . حزبي به نام حزب توده ايران تشکيل داديم: اظهار کرد که      
رفقاي مرکزي منتظر شما . رفت حزب حتمي است حزب موافقت دارند، لذا پيش

اصر ناراضي دعوت به عمل آيد که عضويت حزب ي عن بنا است از کليه. بودند
مبارزه با فاشيسم و " او اظهار داشت که مقصود اساسي حزب فعال. توده را به پذيرند

ميرزا اسکندري  اضافه کرد که آقاي شاهزاده سليمان. تقويت متفقين خواهد بود
روستا با صداي مخصوص به . سوسياليست معروف رهبريت حزب را قبول کرده است

. اند کشيد که اکثر افراد رفقاي دکتر اراني عضويت حزب را پذيرفته خودش داد مي
رفقا برويم حزب که براي وضع کار و : باالخره روستا از وراجي خسته شد گفت

  .شما هم هرچه زودتر تصميم بگيريم که مشغول کار شويد  گي زنده
ه و گرفتاري حاال بايد ذلت و شکنج  پس از اين همه. قدر ظالم است طبيعت چه      

ميرزاي بازيگر  کاري و به دست آوردن لقمه ناني به درگاه سليمان براي رفع بي
  .پناهنده شويم
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اش کرده و  ديگر سکوت جايز نبود و الزم بود رفيق ساده لوح را متوجه اشتباه      
هاي  خطاب به آقاي روستا گفتم شما از خيانت. مورد سرزنش و انتقاد قرار داد

دانستيد که  مي  مطلع بوديد و بهتر از همه" ي رفقاي دکتر اراني کامال شرمانه بي
دانشمندترين " از آنان محض رفع توقيف به مسلک و تشکيالت و مخصوصا  يي عده

شان آقاي دکتر اراني خيانت کرده، باالخره آن مرد شريف را  ترين رفيق و صحيح
شما تحصيل . ها پروکاتور هستند ه اينگفتي ک خودت در زندان مي. به کشتن دادند

داني که در حزبي که عناصر مختلف از قبيل مالک و دهقان و  يي و خوب مي کرده
منافع مشترکي ندارند و عاقبت يک چنين   ها کارگر و کارفرما جمع شوند، چون آن

شناسي و  ميرزا اسکندري سوسياليست را مي شما سليمان. حزب چه خواهد شد
که اين قبيل عناصر خائني  به جاي اين. ، چه خيانتي به ما کرد۱۳۰۵در داني که  مي

ايد که به  سازش کرده و حزبي به وجود آورده  ها معرفي نماييد با آن  را به جامعه
کش را سرگردان و  ي زحمت ترين طبقه ترين و فهميده ي آن حزب حساس وسيله

ترين و مبارزترين و  عت مجربشما حق نداشتيد قبل از مراج" اساسا. منحرف نماييد
حزبي   ها ها و مشاوره با آن هاي شهرستان هها و تبعيدگا ترين رفقا از زندان باسابقه

  .تشکيل دهيد
بايستي تصميم به تشکيل و يا انحالل حزب با نظر و موافقت اکثريت رفقايي       

عدالتي  در رديف ما برعليه رژيم ديکتاتوري و بي ۲۰باشد که قبل از شهريور 
گي من و رفقاي مرا  کاري و گرسنه کردند و اضافه کردم که هرگز بي مبارزه مي

هاي غلط و خطرناک موافقت  تواند مجبور کند که با عناصر خائن و با روش نمي
  .نماييم

قلمکار را  ي خود نادم شد و تقصير حزب آش شوله از کرده" آقاي روستا ظاهرا      
هاي خارجي انداخت و گفت مطمئن باشيد  ديپلماتحزب توده به گردن  به نام
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قريب منحل خواهد شد، لذا قواي فاشيسم آلمان در خاک اتحاد  حزب توده عن
از . رفت سريعي کرده و به سرحد قفقاز رسيده است پيش جماهير شوروي

ميرزا بسيار مرعوب شده و چند  رفت قواي فاشيسم در خاک شوروي سليمان پيش
نشيني کرده و  رفقايش نيز عقب آيد و ده و به حزب نميروز است تمارض کر

بنابراين بدون اقدام و مخالفت ما حزب توده منحل شده، نظر رفقا . کنند فعاليت نمي
مقيم مرکز دعوتي  بنا شد که پس از انحالل حزب توده از رفقاي. تامين خواهد شد

. مشورت شود  ها هاي پرولتاري با آن به عمل آورده و در تشکيل انواع تشکيالت
  .زاده در مذاکرات حضور داشته و با من موافق بود آقاي علي

  
  هاي مستقل کارگري هاي شوروي با اتحاديه علت مخالفت ديپلمات

  
ي  که مذاکرات با آقاي روستا راجع به انحالل حزب توده به نتيجه  پس از آن      

قبول نکرده و تنفر خود از رفقا عضويت حزب توده را   يي مثبت نرسيد، من و عده
ابراز داشتيم و بعد از آن که اعضاي حزب توده از همکاري ما با " را از حزب علنا

داري بر عليه رفقاي  مايوس شدند، شروع به يک سلسله تبليغات دامنه" کامال  ها آن
خواست با انتشار آن  موضوعي که حزب توده انتخاب کرده بود و مي. ما نمودند
ترين  وروي  را بر عليه ما برانگيزد در آن زمان بهترين و برگزيدههاي ش ديپلمات

موضوع بود که غيرممکن بود در مامورين ديپلماسي و نظامي دولت شوروي در 
  :شد ي زير شروع مي پرواکاسيون حزب توده با جمله. تاثير باشد ايران بي

تحت عنوان ي مردم  يک سلسله مقاالت در روزنامه» در زندان» ت« دسته«      
ي تروتسکي معروف وزير  در زندان دسته» ت«شد و منظور از دسته  باال منتشر مي

از خاک اتحاد  ۱۳۰۷اين مرد در سال . جنگ سابق اتحاد جماهير شوروي بود
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ي مرکزي حزب کمونيست روسيه به  جماهير شوروي به علت مخالفت با کميته
با رهبر احزاب " داده و جدا خارجه تبعيد شده و مرکز خود را در مکزيک قرار

حزب کمونيست روسيه و دولت . کرد کمونيست اتحاد جماهير شوروي مبارزه مي
ترين دشمن رژيم  ترين و خطرناک اتحاد جماهير شوروي تروتسکي را بزرگ

  .دانستند سوسياليستي روسيه مي
و داران تروتسکي در داخل  تروتسکي را در مکزيک کشتند و با رفقا و طرف     

ي تروتسکي  داران و دسته ي طرف لذا جمله. کردند مبارزه مي" خارج روسيه جدا
ترين موضوع بود که  براي برانگيختن مامورين شوروي بر عليه ما بهترين و برگزيده

دار  ها طرف نوشت که اين حزب توده مي. ممکن نبود به هدف اصابت نکند
باشند  شوروي سوسياليستي ميترين دشمنان دولت  تروتسکي بودند، يعني خطرناک

 .کردند گان لشکري و کشوري دولت شوروي تلقين مي و اين موضوع را به نماينده
در صورتي که زندانيان سياسي، به علت عدم ارتباط با خارج از زندان و محروم 

هاي کذايي ايران از نظريه و مخالف تروتسکي با  بودن حتا از خواندن روزنامه
  گونه پس در اين صورت چه. اطالع بودند بي" شوروي کامال دولت اتحاد جماهير

  طرف دار تروتسکي و مخالف استالين باشند؟  ها ممکن بود آن
بعضي از مامورين شوروي . پروواکاسيون حزب توده به هدف اصابت کرد      
نظر به . کردند حتا از تبليغات برعليه ما خودداري نمي. با آغاز مخالفت کردند" جدا

ي  با مداخله" هاي خارجي نداشتيم و اساسا ن که ما قصد ارتباط با ديپلماتاي
هاي خارجي در امور داخلي تشکيالتي مخالف بوديم، به حال رفقا فرق  ديپلمات

هاي شوروي تحت تاثير پروپاگاند اعضاي حزب توده واقع  کرد که ديپلمات نمي
رفقا نه از موافقت . باشند  ها دار آن مخالفت نمايند و يا طرف  ها شده، با آن

خواستند استفاده نمايند و نه به قدري جبون بودند که از مخالفت  ها مي ديپلمات
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هاي حزب توده  پردازي رفقا در مقابل دروغ. جهت آنان باکي داشته باشند بي
  .ترين اقدامي به عمل نياوردند کوچک

اشتباه دچار شده با رفقا تر به  اين سبب شد که مامورين شوروي در ايران بيش      
پايه و اساس مخالفت مامورين شوروي در ايران با رفقاي . مخالفت نمايند

ي  شدت پيدا کرده و در روزنامه" جا سرچشمه گرفت که بعدا ي ما از اين ديده ستم
ايزوستيا و دوست ايران و راديوهاي شوروي نيز برعليه کارگران زجرديده به 

تبليغات " هاي حزب توده و در راديوهاي شوروي شديدا ي مقاالت روزنامه وسيله
  .کردند

هاي آتش جنگ جهاني دنيا را کم و بيش دچار عسرت و بدبختي ساخته  شعله      
ي نداشتن تشکيالت  طرف به واسطه هاي جنگ در کشور ايران بي تاثير خرابي. بود

  .شد تر از کشورهاي جنگنده محسوس مي سوز بيش صحيح و رجال دل
آوري باال رفته ولي حقوق کارگران و کارمندان از  قيمت اجناس به طور سرسام      

، به قدري ۲۰کارگران ايران بعد از شهريور . ميزان قبل از جنگ تجاوز نکرده بود
  .سابقه باشد دچار عسرت و بدبختي شده بودند که شايد تا آن تاريخ بي

بضاعت  ي بي لو براي طبقهالخصوص نان کذايي سي تحصيل خواربار علي      
براي کارگراني که مجبور بودند از صبح تا غروب در کارخانجات و " مخصوصا
کارگران، . ها و غيره کار کنند بسيار مشکل و گاهي غيرممکن بود کارگاه

هاي که پيش آمد کرده  ي آن، با بدبختي تشکيالتي نداشتند که بتوانند به وسيله
ي ديکتاتوري نيز هنوز از آنان ضايع نشده بود که  ورهمبارزه نمايند، رعب و ترس د

اميد . بدون کمک و راهنمايي ديگران در صدد ايجاد سازمان کارگري برآيند
ي توده و کارگران مبارزي بود که تازه از زندان  کارگران به حزب جديدالوالده

  .ديکتاتوري نجات يافته بودند
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ي ديکتاتوري و  به کارگران زنداني دورهروزه   بنابراين کارگران تهران همه      
  .کردند استمداد مي  ها توده مراجعه کرده و از آن

حزب توده مخالف و مانع ايجاد سازمان کارگري در ايران بود و داليلي که       
. صحيح و منطقي بود" کرد، ظاهرا براي مخالفت با سازمان کارگري اقامه مي

ي کارگران خودداري  بايد از تشکيل اتحاديه" گفتند که فعال اعضاي حزب توده مي
گان ديپلوماسي انگليس و آمريکا در ايران تصور  کرد، زيرا ممکن است نماينده

. ي کارگران نظر و مداخله دارند گان شوروي در تشکيل اتحاديه نمايند که نماينده
است   ها در اين صورت دولت انگليس و آمريکا از دولت شوروي که متفق آن

تراشي  هاي ديگر به شوروي اشکال جيده، شايد در تحويل مهمات و کمکرن
  .نمايند

" معني بود، زيرا اوال به نظر رفقاي ما اين منطق و استدالل بسيار ضعيف و بي      
ديگر بودند  يي محتاج هم آساي دولت آلمان به اندازه متفقين در مقابل حمالت برق

بسيار   ها ي کارگران که به نظر آن اديهي تشکيل اتح که ممکن نبود در نتيجه
کارگران   گي ي عمل ما هم که منجر به بهبودي اوضاع زنده اهميت بود و نتيجه بي
کردند و يا مشغول حمل مهمات بودند  شد که در واقع براي متفقين يا توليد مي مي

. ديگر برنجند و اين رنجش موجب وقفه در تحويل مهمات به شوروي گردد از هم
هاي  ر ثاني متفقين وقتي که مشاهده کردند که اتحاديه و اعضاي آن با ديپلوماتد

گونه ارتباطي ندارند و مطمئن شدند که مامورين شوروي در ايران در  شوروي هيچ
يي ندارند، چه دليل دارد که ايجاد تشکيالت کارگري در  امور تشکيالتي ما مداخله

ي ديکتاتوري سياه که نه قواي شوروي در  رهايران با دست کارگران ايراني که در دو
ايران بود و نه ارتباطي با مامورين شوروي داشتند شديدترين مبارزه را با مرتجعين 

  .با شرکت نفت کرده بودند انگليس و آمريکا از دولت شوروي برنجند" مخصوصا
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ي  توانستيم در مقابل بدبختي و گرفتاري کارگران دست رد به سينه ما نمي      
ي  لذا در اثر تقاضا و فشار کارگران در صدد تشکيل اتحاديه. بزنيم  ها آن

کارگران را در منزل سيدعيسا   ، اتحاديه۱۳۲۱در اوايل سال . کارگران برآمديم
ي اتحاديه را  نامه مرام. ي آبشار تشکيل داديم حسيني واقع در خيابان ري کوچه

  .کردند جانب تنظيم نقي حکمي با نظر اين آقاي علي
در کنفرانسي که در منزل آقاي حسيني تشکيل گرديد، اغلب کارگران       

ي  نامه نامه و نظام در اين کنفرانس مرام. کارخانجات تهران شرکت کرده بودند
گان تصويب کردند که  نماينده. ي مواد آن تصويب گرديد اتحاديه مطرح و کليه

ناميده شود که بتواند از » راني کارگران و برزگ اتحاديه«اتحاديه با اسم 
در کنفرانس اشخاص زير به عضويت . حقوق زارعين ايران نيز دفاع نمايد

  .ي مرکزي اتحاديه کارگران و برزگران ايران انتخاب شدند کميته
  آقاي رضا خياط.۱      
  انصاري کارگر تسليحات.۲      
  خانه سيدعيسا حسيني کارگر چاپ.۳      
  کارگر سابق نفت جنوب خارييوسف افت.۴      
  خليل انقالب قاضي عدليه.۶      
  عباس حسيني.۷      
از افراد فعال اعضاي   يي گان دستور دادند که هرچه زودتر عده نماينده      

کنفرانس از صبح تا . ها جهت تشکيل اتحاديه اعزام گردند اتحاديه به شهرستان
رفت مقاصد  هد نمودند که براي پيشگان تع ي نماينده کليه. غروب ادامه داشت

  .فداکاري نمايندي کارگران و برزگران ايران  اتحاديه
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  ي کارگران و برزگران آذربايجان و مازندران اتحاديه
  

ي  اتحاديهطبق دستور کنفرانس شهري و تصويب هيئت مرکزي موقت       
اي تشکيل بر يوسف افتخاري، آقايان خليل انقالب و کارگران و برزگران ايران

  .ها، اولي عازم آذربايجان و دومي عازم مازندران گرديد اتحاديه در شهرستان
ي کارگري نداشت، سهل است  در مازندران تا آن تاريخ حزب توده اتحاديه      
ي  مخالف تشکيل اتحاديه" چه در گذشته تذکر داديم، حزب توده اساسا چنان

ي قليلي از  ت حزب توده نشده، عدهلذا کارگران داخل در تشکيال. کارگري بود
کارگران شاهي و بهشهر و معدن زغال سنگ زيرآب عضويت حزب توده را 

  .پذيرفته بودند
ي ديکتاتوري  چه در گذشته ذکر شد، کارگران که تازه از فشار دوره چنان      

ي رژيم ديکتاتوري در آنان باقي بود که جرئت  نجات يافته بودند اثر ترس و واهمه
کردند اسمي از سازمان کارگري به زبان برانند و کارگران هرگز تصور  مين

توانند با يک تلفن به  کردند که زمان عوض شده و ديگر کارفرمايان نمي نمي
ي  ها در گوشه ي سياسي طرف خود را زنداني کرده و مدت  کالنتري و يا اداره

  .محبس گرسنه و برهنه و بالتکليف نگاه دارند
طوري که کارگران مرعوب کارفرمايان و مامورين دولت بودند، مامورين  نهما      

ي خود را باخته  ، روحيه۱۳۲۰دولت و کارفرمايان نيز در اثر پيش آمد شهريور 
  .در خوف و هراس بودند" باطنا
آمد جنگ و حمل مهمات از  آهن مازندران به علت پيش ي کارگران راه عده      

از طرف . تر از کارگران کارخانجات مازندران بودند بيش به مراتب جنوب به شمال
گان لوکوموتيو در  راننده" آهن، مخصوصا ي کثيري از کارگران راه ديگر عده
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بنابراين در . اتحاد جماهير شوروي کارگر بوده، با کارگران روسيه تماسي داشتند
لذا . بودندي طبقاتي واردتر از کارگران ديگر  مسايل سازمان کارگري و مبارزه

آهن شمال را متشکل نموده و بعد با  کارگران راه" نويسنده تصميم گرفتم قبال
به  .کمک و مساعدت آنان کارگران کارخانجات و معادن و غيره را متشکل نمايم

مانده دوره ديکتاتوري،  و فشار پليس و ژاندارم باقي  گي علت خرابي اوضاع زنده
ط الزم بود که ترس و واهمه را از آنان ضايع فق. کارگران مستعد مبارزه بودند

ي  لذا به واسطه. تصميم گرفتيم ترس را از کارگران دور سازيم  ما قبل از همه. نمود
ها و تشريح اوضاع کارگران را تشيع و ترغيب  راني ها و سخن تشکيل کنفرانس

کرده و اول کارگران پل سفيد و بعد کارگران کارخانجات شاهي حاضر شدند 
را اجرا   ي کارگران را پذيرفته و اوامر هيئت مرکزي اتحاديه اتحاديه ضويت ع

کوه تا بندر  آهن شمال از گرمسار و بن ي کارگران راه  نمايند در مدت قليلي کليه
آهن   و باشگاه کارگران راه  آهن شمال تابلوي اتحاديه شاه متشکل شده، در طول راه
  .کرد نظر هر مسافري را جلب مي

ي کارگري در معدن زغال  آهن، اتحاديه بعد از متشکل شده کارگران راه      
ي تشکيالت در ظرف چند ماه به  ي توسعه سنگ زيرآب تشکيل گرديده و دامنه
تر  هر قدر قدرت تشکيالت کارگري بيش. گرگان و گنبدکاووس کشيده شد

ز جلوي کارگران گرديد و ا گان دولت و کارفرمايان افزوده مي نماينده شد، ترس مي
. شد نشيني کارفرمايان موجب تشويق کارگران مي اين عقب. کردند نشيني مي عقب

هاي مختلف ايجاد شده بود به استثناي  تشکيالت کارگري را که در شهرها و دستگاه
براي نمونه، اسامي بعضي از رهبران   .کردند فکر خود کارگران اراده مي چند نفر روشن

  :کنم ذکر مي" را ذيالکارگران مازندران 
در گرگان آقايان بابايي و علوي وکالي دادگستري، در بندرشاه کارگران، در       

در شاهي آقاي حمداهللا و . پزشک و نوروزي سارب آقايان دکتر جاويد دندان
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در پل سفيد آقايان . در معدن زغال سنگ زيرآب آقاي سيد سلمان. ديگر   يي عده
قلي آزموده و  در فيروزکوه آقايان حضرت. لوکوموتيوسفرچي و حکيمي راننده 

ها و  در بعضي از ايستگاه. کوه آقاي حسيني ندر ب. ي لوکوموتيو احمد راننده
  .کارخانجات رهبريت با خود کارگران بود که اسمي از آنان برده نشد

ز قاي خليل انقالب موفقيتي حاصل کرده و اکثريت کارگران تبريآدر تبريز نيز       
ي کارگران و  اتحاديهتوسعه و ترقي . کند را متشکل و به فعاليت وادار مي

حزب توده را به " در تبريز استاندار و کارفرمايان و مخصوصابرزگران ايران 
رفت  آيند که به هر نحوي شده از پيش ها در صدد بر مي وحشت انداخته، آن

ي مازندران و تبريز که به  رفت غيرمنتظره اتحاديه پيش. اتحاديه جلوگيري نمايند
ي مرکزي حزب توده را  گي نداشت، کميته هيچ مقام داخلي و خارجي بسته

ي جديد وابسته به حزب توده با  گيرند با تشکيل اتحاديه متوحش کرده، تصميم مي
  .تشکيالت کارگري مبارزه نمايند

ي کارگران و برزگران ايران  اتحاديهرفت  حزب توده از پيش      
زده شد براي مخالفت و ايجاد شکاف در صفوف کارگران در اواخر    توحش
ي  هاي کارگران تشکيل داده به وسيله يي به نام شوراي اتحاديه ، اتحاديه۱۳۲۱

ي مذکور تحت  نويسي در اتحاديه کرد که با اسم اعالميه از کارگران دعوت مي
  .نظر حزب توده براي دفاع از حقوق صنفي خود متحد شوند

ي کارگران کارخانجات ايران متحد  در صورتي که در آن تاريخ قسمت عمده      
ي کارگران و برزگران ايران  اتحاديهروز غير از آن شده بودند و تا 

  .ي ديگري در ايران تشکيل نشده بود اتحاديه
ي شکافي بود که حزب  جديد از طرف حزب توده مقدمه  لذا تشکيل اتحاديه      

اين اعالميه . کرد چپ در صفوف و تشکيالت کارگران ايجاد مي دستتوده به نام 
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ي کارگران  ترين تزلزلي در اداره و عقيده هاي ديگر حزب توده، کوچک و اعالميه
چنين با کمال صميميت در مازندران و آذربايجان براي توسعه و  ايجاد نکرده و هم

در نتيجه " مخصوصا. ندکرد گونه فداکاري دريغ نمي تحکيم تشکيالت خود از هيچ
  .شد به قدرت مالي ما افزوده مي" دائما
مايوس شد، " يي نگرفت و کامال حزب توده وقتي که از انتشار اعالميه نتيجه      

مامورين . هاي وقت گرديد ناچار دست به دامن مامورين شوروي در ايران و دولت
با کارگران مبارزه  توانستند با خواهش حزب توده ي جنگ نمي شوروي در بحبوبه

در صورت . بود  ها نمايند که زحمت حمل مهمات از جنوب به شمال به دوش آن
مخالفت با کارگران ممکن بود به حمل مهمات لطمه وارد شود، لذا به تحريکات 

ها  دست بردار نشده، در شهرستان  ها حزب توده ترتيب اثري نداند، ولي آن
! ي فاشيستي کردند که اتحاديه تقاضا مي" دائماهاي شوروي را خسته کرده،  کمندان

  .در ايران بسته شود
  :، تلگراف زير از تبريز رسيد۱۳۲۲با کمال تاسف در اوايل سال       
به اتحاديه هجوم آورده خليل " از اوباش با تحريک استاندار غفلتا  يي عده«      

با دستور . کردندانقالب را مضروب و مجروح کرده، اثاثيه را شکسته و غارت 
  ».استاندار انقالب تبعيد گرديد

اش پيدا بود در مرکز نيز بين  ي ديگري از تهران به من رسيد که مضمون نامه      
  .رفقا اختالفاتي ايجاد شده

  .شد ي مرکزي منحل مي نمودم ممکن بود اتحاديه اگر به تهران مراجعت نمي      
ن رسيد که تشکيالت مازندران به اوج قدرت اين نامه و تلگراف، موقعي به م      

لذا . ي آن برآيند ي اداره از عهده" رسيده و کارگران مازندران قادر بودند مستقال
  .به تهران حرکت کردم" فورا
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مراجعت به مرکز به موقع بود، زيرا اختالفات شديدي مابين اعضاي هيئت       
گيري کرده و چند  ي مرکزي کناره از اعضاي اتحاديه  يي مرکزي ايجاد شده و عده

ديگر افتاده، از  نفر از آنان به جاي امور اتحاديه و راهنمايي کارگران به جان هم
مسبب اختالفات . کردند گونه بدگويي و تحريکات بر عليه هم خودداري نمي هيچ

علت، اختالفات شخصي و منبع آن . آقايان سيدعيسا حسيني و خليل انقالب بودند
  .آقايان بود خودپسندي

کارگراني که بعد از مدتي تازه قدم به اجتماعات گذاشته با يک اميدي در       
تر اميد آنان به رهبريت صحيح هيئت  آمدند و بيش صدد احقاق حق خود بر مي

ي مرکزي و ناسزاگويي آقايان  مرکزي بود، در اثر اختالفات مابين اعضاي کميته
عدم توجه به امور تشکيالت و منافع طبقاتي خليل انقالب و سيدعيسا حسيني و 

شان  هاي ي خانه از تشکيالت و اجتماعات مايوس شده به گوشه" کارگران، مجددا
تشکيالت که در باب همايون واقع شده بود، به کلي بسته شده، . پناهنده شده بودند

ي آن عقب افتاده، کارگران جلساتي تشکيل نداده و حق عضويت نيز  مدتي کرايه
حزب توده از . نپرداخته و در حقيقت تشکيالت مرکزي در حال انحالل بود

ها در تهران  استفاده کرده بر خالف شهرستان" اختالفات و خودپسندي رفقا کامال
ي کثيري از کارگران به  تشکيالت وابسته به خود را تقويت کرده، با جلب عده

با وجود . ارگران داده بودندهاي ک ي جديد سر و صورتي به شوراي اتحاديه اتحاديه
ي کارگران  اتحاديهي مرکزي  هاي کميته مشکالت زياد، اصالح و جبران باخته

ر ما سهل و آسان ولي اصالح و آشتي مابين آقايان به نظو برزگران ايران 
  .حسيني و انقالب ميسر نبود

ي از ي مرکزي جديدي انتخاب شود و در اين انتخابات يک  الزم بود کميته      
  .الذکر دعوت نشود آقايان فوق
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ي کارگران آذربايجان زحمت کشيده و  چون آقاي انقالب در تشکيل اتحاديه      
لذا رفقا تصميم گرفتند در . موفق شده بود جمعي از کارگران را متشکل نمايد

خواهيم  اکنون که مي. ي مرکزي از حسيني دعوت به عمل نيايد انتخاب کميته
ي کارگران مازندران قوي شده، سازمان  را انتخاب کنيم اتحاديه ي مرکزي کميته

  .داد کارگران آذربايجان را به آينده خويش نويد مي
متاسفانه در مرکز نه محلي داريم جلساتي تشکيل بدهيم و نه پولي داريم محلي       

 .ي مرکزي مقروضيم اجاره نماييم و مبلغي نيز از بابت کرايه محل سابق اتحاديه
کنند که از تشکيالت مازندران کمک مالي بگيريم ولي  پيشنهاد ميبعضي از رفقا 

زيرا . طريقي شده کارگران تهران مخارج سازمان را به پردازند مندم به هر من عقيده
کارگران مازندران ممکن است موجب ياس آنان را فراهم  ي کمک مالي از مطالبه
ي مرکزي انتخاب شود تا بعد  کميته" ا شد فعالپذيرفتند و بن رفقا پيشنهاد مرا. آورد

  .راجع به امور مالي فکر کنيم
ي اعضاي سابق اتحاديه دعوت به عمل آمد، اشخاص زير به عضويت  از عده      

  :ي مرکزي انتخاب شدند کميته
صدر و مدير تشکيالت، خليل انقالب مدير تبليغات، عباس  يوسف افتخاري      

  .چي منشي لي، انصاري و مهندس عتيقهحسيني مدير امور ما
کاري  مقاطعه ي سرايدار شرکت تيم، لذا به وسيلهچون محلي براي جلسات نداش      

ي  مديره هيئت. کرديم معتمدي از عمارت واقع در مقابل بانک مرکزي استفاده مي
باالخره بعد از يک ماه موفق شديم . اطالع بودند شرکت از اين موضوع بي

، )سري جلسات بعد از يک ماه تشکيل(آوري نماييم  راکنده را جمعکارگران پ
ي مرکزي  تابلوي اتحاديه. زار اجاره کرديم پور در الله يک باب اتاق از آقاي فري

. زدن باالي اتحاديه زدند ، کارگران تهران با تجليل و کف۱۳۲۱را در اسفند ماه 
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يک ميز شکسته عسلي که : ازمرکزي موقع نصب تابلو عبارت بود   اثاثيه اتحاديه
عباس حسيني داده بود و شش عدد ميز مستعمل که به مبلغ چهل تومان خريداري 

  .کرده بوديم و يک کوزه و يک ليوان آب خوري
ي تشکيالت تهران پرداخته  ي صحيح به توسعه هيئت مرکزي جديد با برنامه      

ران و رفتار کارفرمايان اوضاع کارخانجات ته. موقعيت قابل توجهي به دست آورد
در کارخانجات تسليحات ارتش که در آن . با کارگران بسيار متفاوت و متضاد بود

در حقيقت . شد کرد با کارگران بسيار بدرفتاري مي تاريخ براي متفقين کار مي
ها تبديل به سربازخانه شده و کارگران در حکم اسراي جنگي به شمار  کارخانه

. بود دول غرب با سربازان مغلوب و گرفتار به اين سختي نمي شايد رفتار. رفتند مي
ترين بهانه، چندين روز در  الذکر کارگران را به کوچک روساي کارخانجات فوق

اگر از طرف آنان مختصر اعتراضي به اين عمل . دادند کارخانه توقيف و زجر مي
اش محروم و  معترض را حبس و از مالقات به عائله" شد، فورا خالف انسانيت مي

گان قابل قبول نباشد که  شايد براي خواننده. کردند از کارخانه اخراج مي" بعدا
ساعت معيني براي . شدند کارگران را حتا از ادرار که عمل طبيعي است مانع مي

رفع حاجت کارگران تعيين کرده بودند و در غير اين مواقع آنان مجاز نبودند از 
  .کارگاه خارج شوند

دادند براي رفع حاجت از کارگاه خارج شوند، چون  تي که به آنان اجازه ميوق      
ي آنان زياد و تعداد مسترح کم و وقت کافي نداشتند، لذا غالب آنان موفق به رفع  عده

هاي روساي کارخانجات تسليحات ارتش را  گيري فجايع و سخت. شدند حاجت نمي
  .توان به خوبي فهميد از چند مثال فوق مي

ها با  در برخي از کارخانجات برعکس رفتار کارفرمايان و مديران کارخانه      
هاي آنان را رد نکرده و از بعضي  خوب و در حدود امکان خواست" کارگر نسبتا

  .کردند کمک و مساعدت در حق آنان مضايقه نمي
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گاني  اوضاع زنده" ها در کارخانجاتي نفوذ کرده بودند که نسبتا يي توده      
حزب . تر بود کارگران آن خوب بوده و مخالف مديران کارخانه با تشکيالت کم

هاي کارگران وابسته به حزب توده  ي سيمان را ستاد شوراي اتحاديه توده کارخانه
از کارگران را متشکل   يي جا نفوذ کامل داشته و در سيلو نيز عده در آن. دانستند مي

به تشکيالت جلب کرده، تا ممکن بود " کرده و در دخانيات کارگران را کامال
  .آنان را فريب داده و گمراه کرده بودند

تصميم گرفت که ي کارگران و برزگران ايران  اتحاديههيئت مرکزي       
کردن کارگران يک کارخانه کرده پس از  تمام قواي خود را صرف متشکل

. به پردازد ي ديگري تحکيم مبناي تشکيالت آن کارخانه به سازمان کارخانه
با " اوال. ي کارگران مهم بود اهميت سيلو در آن تاريخ از هر حيث براي اتحاديه

" شد و ثانيا تقويت شده و حزب توده تضعيف مي  جلب کارگران سيلو، اتحاديه
ي مرکزي  افتاد که اتحاديه ي صنعتي تهران به دست اتحاديه مي ترين نقطه حساس

آن دولت را به تعطيل کارخانه تهديد حراني، هر توانست در آن موقع قحطي و ب مي
در سيلو موفق شديم که اکثريت کارگران را جلب . نموده، به گذشت وادار نمايد

براي اداره کردن تشکيالت جنوب تهران . نموده، حزب توده را در اقليت بگذاريم
و تجمع کارگران عمارتي در چهار راه مختاري از آقاي سرهنگ مطهري اجاره 

از اکتورهاي با ذوق آذربايجان در   يي عده. ده، در اختيار کارگران گذاشتيمکر
کردند، روزهاي تعطيلي  يي که در موقع تعطيل از عمارت اتحاديه مي ازاي استفاده
  .کردند ي آنان را محظوظ مي لهشات اخالقي و مجاني کارگران و عائرا با دادن نماي

دستور داشتند که   ارگانيزآتورهاي اتحاديه پس از متشکل کردن کارگران سيلو      
العاده در فشار بودند سازمان  در کارخانجات تسليحات ارتش، که کارگران آن فوق

ي علني در کارخانجات ارتش عملي  تشکيل اتحاديه. کارگري را برقرار نمايند
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في، براي برقراري تشکيالت در کارخانجات ابتدا الزم بود با ايجاد سازمان مخ. نبود
ي آنان اکثر کارگران را به  به وسيله" از کارگران را تربيت کرده، بعدا  يي عده

سازي  در مسلسل" ي تخشايي و بعدا در کارخانه" لذا قبال. تشکيالت جلب کرد
کندي، آشوري، محمدعلي  ي آقايان انصاري، حسن از کارگران را به وسيله  يي عده

با اين که اکثر کارگران . ت جلب کرديمو چند نفر ديگر به طور مخفي به تشکيال
حق عضويت " کارگران را پذيرفته بودند، مرتبا  کارخانجات باال عضويت اتحاديه

نمودند، هنوز  خود را پرداخته و تحت تعليمات هيئت مرکزي انجام وظيفه مي
روساي شعبات کارخانجات از ظلم و تعدي و گرفتن رشوه از کارگران و توقيف و 

  .ن دست بردار نبودنداخراج آنا
روساي شعبات با کارگران براي اعضاي هيئت مرکزي و فعالين ] رفتار[تحمل       

براي جلوگيري از عمل ناپسند روساي شعبات الزم بود . تشکيالت غيرممکن بود
به " متاسفانه تشکيل اعتصاب در آن تاريخ ابدا. کارگران را به اعتصاب وادار کرد

در . کرد زيرا کارخانجات تسليحات براي متفقين کار ميصالح تشکيالت نبود، 
. کردند داري فاشيسم متهم مي کارگران را به طرف" صورت وقوع اعتصاب، محققا

ي کارگران تصميم گرفت به هر طريقي باشد،  با وجود اين هيئت مرکزي اتحاديه
ا لذ. کارگران تسليحات را از اين وضع ناگوار و غيرقابل تحمل رهايي بخشد

، کارگران مجاز بودند هر يکي از روساي  تصميم و دستور هيئت مرکزي اتحاديه
ترين وضعي مجازات  شعبات مزاحم آنان شود، در خارج از کارخانه با سخت

، تصميمات هيئت مرکزي را به ۱۳۲۲يکي از رهبران اتحاديه در سال . نمايند
ي کارگران  ديهاعضاي هيئت محلي اتحا" روساي شعبات ابالغ نموده، ضمنا

سازي را به آقايان معرفي کرده، دستور داد که بعد از اين با  قورخانه و مسلسل
ترين  رفتاري کرده، بدون نظر مديران هيئت محلي اتحاديه کوچک کارگران خوش
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شروع به " از آن تاريخ کارگران علنا. اقدامي در مورد کارگران به عمل نيايد
شان را به تشکيالت جلب نموده و  ي رفقاي ، بقيهتبليغات نموده و در مدت کوتاهي

ي کارگران  ترين نيروي اتحاديه کارگران کارخانجات تسليحات از آن روز بزرگ
  .داد و برزگران را تشکيل مي

سازمان . ، در ساير کارخانجات تهران نيز اتحاديه تشکيل شد۱۳۲۲در سال       
ي آقاي سپهبد  اج بود، لذا خانهتري محت براي تشکيل جلسات عمومي به محل وسيع

ي خواجو ماهيانه به مبلغ چهارصد تومان  بختي را واقع در خيابان استخر کوچه شاه
ي  اتحاديه  ي گيتي ارگان  به اسم آقاي خليل انقالب اجاره کرده، تابلوي روزنامه

را باالي آن عمارت نصب کرده و جلسات عمومي کارگران و برزگران ايران 
  .شد ر آن عمارت تشکيل ميد  اتحاديه

يي که حزب توده موفق به تشکيل آن در  ، اتحاديه۱۳۲۲در اوايل سال       
. هاي زيرآب و شاهي و بهشهر مازندران شده بود عبارت بودند از شوراي اتحاديه

ي  ي کارگران و برزگران تشکيل نشده بود، لذا کليه در بهشهر چون اتحاديه
در شاهي کارگران حزب توده . حزب توده بودندکارگران، بهشهر تحت نفوذ 

در زيرآب چند نفر اوباش و بد سابقه عضويت حزب توده را . اکثريت داشتند
سنگ زيرآب بوده،  اين اشخاص مورد تنفر کارگران معدن و زغال. پذيرفته بودند

شد،  جا مي هايي که در آن به قدري بدبين بودند که حتا سرقت اهالي نسبت به آنان
 الذکر بعدها بعضي از اشخاص فوق. دانستند الي از طرف اعضاي حزب توده مياه

با وجود عضويت چنين افراد در حزب توده، . مرتکب قتل و جنايت نيز شدند
بنابراين خاطر ما . حاضر نبودند عضويت آن حزب را قبول نمايند" کارگران صالح ابدا
آمدي  بود، هميشه منتظر پيشو کارگران معدن زيرآب ناراحت ن  از طرف اتحاديه

بوديم که از آن استفاده کرده کارگران شاهي را از چنگال افراد نادان حزب توده رها 
   .نماييم
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آمدي بوديم که از آن استفاده کرده کارگران شاهي را از چنگال  منتظر پيش      
ني سازي و به طور ناگها آمد بدون زمينه اين پيش. افراد نادان حزب توده رها نماييم

آمد کرده و اکثريت کارگران  ظاهر شد و رفقاي ما حداکثر استفاده را از اين پيش
آمد  اين پيش. ي کارگران و برزگران شاهي جلب کردند شاهي را به اتحاديه
تفصيل آن به . اهللا پهلواني در يکي از روزهاي سوگواري بود عبارت از رقص عين

  :قرار زير است
مسلمين با يکي از روزهاي جشن اتحاد جماهير شوروي يکي از ايام سوگواري       

ي حزب و رهبر شوراي  پهلوان که کارگر نساجي شاهي و نماينده. کند تصادف مي
دهد که  ي کارگران وابسته به حزب توده بود، به رفقاي خود دستور مي اتحاديه

يز که ي کثيري از اهالي ن عده. راني در ميدان شاهي حاضر شوند براي استماع سخن
  .شوند کار بودند براي تماشا در آن مکان حاضر مي در آن روز بي

شروع به   يي پهلوان مختصر توضيحي در خصوص جشن داده، بالفاصله عده      
اين . کنند کف زدن کرده و پهلوان دست دخترش را گرفته، شروع به رقص مي

را از حزب توده مهاجر، نه فقط اهالي   يي عمل پهلوان و دخترش و کف زدن عده
هاي مازندران را نيز برعليه قواي نظامي شوروي در آن ناحيه  متنفر کرد، حتا بومي

زيرا پهلوان روزي چند بار به کمندان شوروي واقع در ميدان شاهي رفته . وادار کرد
ي  کرد که کليه آمد چنين شايع مي و بعد از آن که از پيش کمندان بيرون مي

از روز رقص پهلوان، رفقاي ما . دهد طبق دستور کمندان است عملياتي که انجام مي
ي کارگران و برزگران شاهي را  تر محبوبيت پيدا کرده، بناي اتحاديه در شاهي بيش

بناي مبارزه و مخالفت را با حزب توده و عمال آن " ها جدا ولي بومي. مستحکم کردند
  .ز کردندترين مبارزه را با حزب و حامي آن آغا را گذاشته، سخت

ي کارگران تبريز به دستور استاندار  بعد از تبعيد خليل انقالب از تبريز اتحاديه      
مدت شش ماه احدي حق نداشت حتا براي سرکشي و . آذربايجان بسته شد
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ي اقدامات  بعد از شش ماه در نتيجه. گي به اثاثيه نيز به اتحاديه وارد شود رسيده
" مجددا  ران تبريز استاندار اجازه داد که اتحاديهي مرکزي و فشار کارگ اتحاديه

  که يک نفر کتاب فروش به نام هالل ناصري، صدر و رهبر اتحاديه ولي به شرط آن
  رفتند، به دستور استاندار، هالل ناصري اتحاديه که کارگران زير بار نمي با اين. شود

ي ايالتي  مديره يئتشود چند نفر از تيپ خودش به عضويت ه را افتتاح و موفق مي
کند  ي مرکزي نوشته و تقاضا مي يي به اتحاديه نامه" منصوب نمايد و ضمنا

  .ي جديد از طرف هيئت مرکزي به رسميت شناخته شود مديره هيئت
" در اين موقع کارگران ارتباط خود را از هيئت مرکزي قطع نکرده، مرتبا      

جمعي به  گران به طور انفرادي و دستهکار. دادند جريان کار را به مرکز اطالع مي
است،  ي که هالل ناصري افتتاح کرده، اثاثيه آن متعلق به ما اتحاديه«: نوشتند مرکز مي
رفت و آمد نخواهيم کرد، هالل ناصري آلت   مال ما نيست و ما به اين اتحاديه  اتحاديه

  ».اغفال نمايد خواهد کارگران را دست استاندار آذربايجان است و با دستور او مي
ي کارگران و برزگران ايران  اتحاديه، هيئت مرکزي ۱/۲/۲۲در تاريخ       

ي کارگران از چنگال  را براي رهايي اتحاديه يوسف افتخاريتصميم گرفت که 
لذا احکام زير . عزيمت دارد ۳هالل و سرلشکر مقدم استاندار آذربايجان به استان 

  :از طرف هيئت مرکزي صادر گرديد
  !ي کارگران آذربايجان اتحاديه«      
ي مرکزي کارگران ايران از طرف  صدر اتحاديه يوسف افتخاريآقاي       

ي  ماموريت دارد اتحاديه اتحاديه کارگران و برزگران ايرانهيئت مرکزي 
تفتيش کرده و نتيجه را به هيئت مرکزي گزارش دهد، " ايالتي آذربايجان را دقيقا

برده کمال مساعدت و  رفت و تسهيل کار نام اند در پيش موظفي کارگران  کليه
  ».همراهي نمايند
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ي کارگران و  اتحاديهصدر هيئت مرکزي  يوسف افتخاريآقاي «      
ماموريت دارند که با کمک و مساعدت کارگران آذربايجان برزگران ايران 
از طرف کارگران ي فعلي تحويل گرفته، به هيئت منتخبه  مديره اتحاديه را از هيئت

باشند،  ي مرکزي در آذربايجان مي ي اتحاديه برده نماينده چون نام. تحويل نمايد
  ».اند تحت رهبريت و هدايت ايشان انجام وظيفه نميند ي کارگران موظف کليه

  »!ي کارگران و برزگران آذربايجان اتحاديه«                         
کرد  بيني مي ي مرکزي پيش اين بود که کميتهمنظور از صدور حکم بازرسي       

از دست او خارج خواهد شد، ممکن   که اگر هالل ناصري متوجه شود که اتحاديه
است به کمک استاندار اسباب مزاحمت مامور مرکز را فراهم آورد، ولي اگر 
تصور نمايد که نماينده مرکز فقط به منظور بازرسي به آذربايجان آمده، احتمال 

ي مرکز در مدت بازرسي  تر مزاحمت فراهم آورد و از طرف ديگر نماينده کمدارد 
وقت خواهد داشت که کارگران را به دور خود جمع کرده و به کمک آنان 

  .را از تصرف هالل خارج سازد  اتحاديه
ي اولي را که به موجب آن حق  عازم تبريز شده، اعتبارنامه يوسف افتخاري      

الذکر به تصور  آقايان فوق. ي استاندار و هالل ناصري ارائه دادتفتيش داشت به آقا
قالبي را به رسميت خواهد شناخت،   ي مرکز اتحاديه که پس از بازرسي، نماينده اين

رويي پذيرفته و اجازه دادند که تفتيش الزمه را به عمل  ي مرکز را با خوش نماينده
ي کارگران آذربايجان  د اتحاديههالل ناصري و سرلشکر مقدم در نظر داشتن. آورد

" اين مطلب را سرلشکر مقدم صراحتا. ي کارگران ايران جدا سازند را از اتحاديه
ي کارگران  گفت که اتحاديه کرد، ولي هالل ناصري با کمال وضوح مي اظهار نمي

ي انزجار عمومي  آذربايجان بايد از مرکز جدا شده و مستقل گردد، ولي به واسطه
  ي اتحاديه ي جديد، ناچار شد تسليم شود که نماينده مديره ز هيئتکارگران ا
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ي جديد تحقيقات  مديره را تفتيش نموده و از هيئت  مرکزي با اقتدار تمام اتحاديه
ي مرکزي، هيئت جديد  هالل ناصري اصرار داشت، اتحاديه. الزمه را به عمل آورد

اين شناسايي کارگران را به  ي تبريز را به رسميت بشناسد و به وسيله  اتحاديه
  .ي کارگران آذربايجان مستقل سازد جلب نمايد و در نظر داشت اتحاديه  اتحاديه

ي جديد،   مديره باالخره بازرسي شروع شد و براي نظارت در بازرسي هيئت      
  .گان کارخانجات مختلف نيز دعوت به عمل آمد از نماينده  يي عده
ر به درهم و برهم بودن کارها چندين روز طول کشيد و در نظ  بازرسي اتحاديه      

  مديره جديد جز آقاي محمد خانيان، کارگري وجود نداشت، همه بين هيئت
از يک نفر مهاجر که عينک دودي به چشم . کار و غيره بودند کاسب و مقاطعه

داشت و لباس کارگري پوشيده بود سئوال گرديد که نماينده و منتخب کدام 
. بافي هستم ي کارگران قالي بافم، و نماينده باشيد؟ پاسخ داد که قالي نه ميکارخا

بافي بوده و در تبريز معروفيت داشت و  ميرمجيد حسيني که متخصص در قالي
بافي نيز بود داد کشيد که آقا شما کارگر کدام  ي کارگران قالي نماينده" ضمنا

که در اتاق مجاور جمع شده بودند  باف را از کارگران قالي  يي کارگاه هستيد؟ عده
باف نيست و حتا کارگر هم  احضار کرد و معلوم شد که اين شخص نه اين که قالي

. که جدي بود در عين حال وضع مضحکي به خود گرفت قضيه با اين. باشد نمي
ه هستيد؟ بفرماييد ببينيم کارگر کدام کارگاکشيدند  داد مي" کارگران اتصاال
يي از اتاق خارج  گي به بهانه ها از کثرت شرمنده باف ي قالبي قالي باالخره نماينده

  .شد و ديگر اين نماينده را نديديم
سئوال گرديد که آيا " ضمنا. مديره بازجويي شد ي اعضاي هيئت از کليه      

را ي کارگران و برزگران ايران  اتحاديهي  نامه مديره نظام اعضاي هيئت
مديره اظهار داشتند  ي اعضاي هيئت قبول دارند يا نه؟ کليه اند و آن را مطالعه کرده
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به موجب . ي اتحاديه را مطالعه کرده و تمام مواد آن را قبول دارند نامه مکه نظا
کن و غيره  کار و کارچاق مديره چون کاسب و مقاطعه ي اعضاي هيئت نامه نظام

اين قبيل اشخاص را به  نامه، ورود نظام. توانستند عضو اتحاديه باشند بودند، نمي
ي هالل ناصري بود و  دار اتحاديه که استاندار طرف با اين. اتحاديه منع کرده بود

رفت که کمک مالي نيز به اتحاديه کرده باشد، ولي در بازرسي معلوم شد  تصور مي
را   از وقتي که هالل ناصري اتحاديه. کمک مالي نکرده است  استاندار به اتحاديه

فقط . ه بود، کرايه عمارت، پول برق و تلفن و غيره پرداخت نشده بودافتتاح کرد
ي گل جهت تقديم به استاندار خرج کرده بودند که از قرار معلوم  مبلغي براي تهيه

  .ي خود پرداخت کرده بودند وجه آن را آقاي هالل ناصري از کيسه
آقاي خليل . شد از دفاتر محاسباتي دوره خليل انقالب نيز چيزي مفهوم نمي      

خرج کرده بود،   اش مبلغ سه هزار تومان به اتحاديه در موقع تصدي" انقالب ظاهرا
کارگراني که به . اش الذکر روشن بود و نه هزينه متاسفانه نه محل درآمد مبلغ فوق

اتحاديه اعانه داده و يا حق عضويت پرداخته بودند، قبض رسيد دريافت نکرده 
  .بودند

مديره صالحيت  يئتچون ه. آور بود بسيار بد و ياس  وضاع اتحاديهخالصه ا      
در اين صورت . آمدند نمي  را نداشتند، لذا کارگران به اتحاديه  عضويت اتحاديه

مدت هشت ماه بود . ديناري نداشت  دادند و اتحاديه معلوم است حق عضويت نمي
  .ي عمارت و غيره پرداخت نشده بود کرايه

که پول  يي از مرکز وارد شده، به تصور اين خانه شنيده بود نماينده چون صاحب      
  .کرد اش به من مراجعه مي ي خانه ي کرايه گزافي آورده هر روز براي مطالبه

در صورتي که خرابي به قدري زياد بود . مخارجم تمام شده بود  بدتر از همه      
  .که چند ماه وقت الزم داشت تا اصالح گردد
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استاندار هالل ناصري . نبود  تر از مشکالت داخلي اتحاديه شکاالت خارج کما      
را به آساني تحويل   رو هالل ناصري حاضر نبود اتحاديه کرد از اين را تقويت مي

حزب توده تبريز و تشکيالت به اصطالح مبارزه . گان واقعي کارگران نمايد نماينده
ن و مقامات دولتي تا ممکن بود کارشکني از مهاجري  يي ي عده با فاشيسم به وسيله

بايستي در مدت  يگانه اميد ما، کارگران کارخانجات بودند که مي. کردند مي
را از چنگ هالل و   اتحاديه  ها آوري کرده، به قدرت آن کوتاهي آنان را جمع
گان کارگران  در طول مدت بازرسي موفق شديم نماينده. رفقايش خارج سازيم

. جلب نماييم  از کارگران متعصب به اتحاديه  يي نجات تبريز را با عدهي کارخا کليه
حاضر شده در امور   روزه از ساعت شش بعد از ظهر در اتحاديه  گان همه نماينده

اين کارگران با کمال خلوص نيت و مانند سرباز فداکار . کردند بازرسي نظارت مي
  .ردندک مرکزي پيروي مي  ي اتحاديه از دستور نماينده

از چنگ غاصبين قابل   جديت و حرارت کارگران در استخالص اتحاديه      
که در آذربايجان بعد از  با اين. تمجيد و تحسين و موجب کمال اميدواري بود

  ها به آن" بختانه کارگران ابدا نما بسيار بود، خوش هاي چپ ، سازمان۱۳۲۰شهريور 
ها و  ي بيانيه بودند که به وسيله  اديهتوجهي نداشتند، فقط به فکر استخالص اتح

هاي به اصطالح چپ دعوت  ها و غيره کارگران به تشکيالت ها و نطق نامه
يکي از . کردند شدند، ولي کارگران با تنفر و انزجار دعوت آنان را رد مي مي

گان اين  گرداننده. بود» تشکيالت ضد فاشيست«نما موسوم به  هاي چپ سازمان
ي کارگران خودداري  چ نوع انتريک و تحريک برعليه اتحاديهتشکيالت از هي

شد برعليه  يي شده بود که هرگز نمي زاده اين تشکيالت در حقيقت امام. نمودند نمي
ها  افتاد به جرم فاشيستي مدت زيرا هرکسي با چنين تشکيالتي در مي. آن اقدام کرد

تشکيالت رحيم واليي  در راس اين. برد هاي اراک و گيالن به سر مي در زندان
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قرار گرفته، رحيم در اتحاد جماهير شوروي عضو اتفاق جوانان شده، پليس ايران به 
مناسبت اين که رحيم عضو اتفاق جوانان کمونيست بوده، مشاراليه را زنداني کرده 

چون عضو . دار تروتسکي بود يا لنين پليس کاري نداشت که رحيم طرف. بود
ي  رحيم واليي مسبب کليه. بايستي زنداني شود بوده، مياتفاق جوانان کمونيست 

لذا کمونيست . دانست هاي روسيه مي هاي خود را کمونيست ها و بدبختي گرفتاري
. هاي امروزي بوده و اسم لنين را لوله هنگ گذاشته بود ديروزي دشمن کمونيست

يسم اکنون که قواي نظامي شوروي وارد ايران شده، ورق برگشته مخالف کمون
ديروز صد در صد تظاهر به کمونيستي کرده و تشکيالت ضد فاشيست را اداره 

  شود با رهبر تشکيالت ضد فاشيست آذربايجان مبارزه کرد؟ آيا مي. نمود مي
ي کارگران واقع شده از طرف آن تشکيالت  زاده در جنب اتحاديه اين امام      
با . آمد ارگران به عمل ميي ک گونه انتريک و تحريکات بر عليه اتحاديه همه

يي  وضعيت بخصوصي که براي ما ايجاد شده بود مبارزه با اين تشکيالت کار ساده
" ي آذربايجان نيز مرتبا چپ حزب توده" به خصوص تشکيالت کامال. نبود

  .کرد مزاحمتي براي ما فراهم مي
داشت به نوع وسايل کاري که در اختيار   اين تشکيالت با پول کالن و همه      

ريا و  از قبيل آقايان علي اميرخيزي و آرادشس آوانسيان و بي  يي ي عده وسيله
سپاه و رهبران بدون افراد به جاي  اين افسران بي. شد پادگان مهاجر و غيره اداره مي

ما هم . ي کارگران بودند ي تخريب بر عليه اتحاديه انجام کارهاي مفيد مشغول نقشه
بوديم ولي مصمم شديم پس از فراغت خاطر   الص اتحاديهبا اين که سرگرم استخ

  .بدهيم  يي به مخالفين اتحاديه از طرف هالل ناصري و چاوشي پاداش شايسته
ي اين  سرکرده. مبارزه با مردان بدسابقه و مفتضح بسيار سهل و آسان است      

وفيق ، با مال ت۱۳۱۰اين شخص به جرم جاسوسي در . آقايان علي اميرخيزي است
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مال توفيق و علي ترک پيش از بازپرس اعتراف . عرب و علي ترک زنداني شد
در آن . اند ي علي اميرخيزي به کارهاي جاسوسي اشتغال داشته کردند که به وسيله

در مواقعي که اعتراف " مخصوصا. کردند ها را به اعدام محکوم مي زمان جاسوس
از طرف ديگر آقاي . مي بودلذا خطر اعدام براي اميرخيزي حت. صريح کنند

آيرم . سرلشکر آيرم رئيس شهرباني وقت کار اين قبيل اشخاص را آسان کرده بود
گفت اسرار تشکيالتي را که در آن عضويت داشتيد به من بگوييد و حاضر  مي

جاي دادگاه نظامي شما را کاري کنيد، من به  بشويد در خارج با پليس صميمانه هم
" کنم و انصافا شما را تامين مي  گي نه کرده و وسايل زندهتان روا هاي به خانه

سياسي  ي زندانيان ي کليه به عقيده. کرد گفت، عمل مي چه مي سرلشکر آيرم آن
آقاي اميرخيزي پيشنهاد آقاي آيرم را پذيرفته از مجازات دادگاه نظامي نجات 

منتها ما منتظر  .پس مبارزه با جاسوس ديروز و پليس امروز بسيار آسان بود. يافت
  .يمدفرصت مناسبي بو

ريا داراي سوابق  رهبران حزب توده از قبيل آرداشس و علي اميرخيزي و بي      
خواهان واقعي به خوبي به  ننگين و رسوايي بودند که اکثر اهالي تبريز و آزادي

يف آشنا بودند و از اين جهت مبارزه با اين تيپ افراد دغل و کث  ها ماهيت واقعي آن
" ولي ما ناچار بوديم قبال. رسيد و دزد و عياش چندان کار مشکلي به نظر نمي

  .خارج و بعد به طرد مدعيان آزادي به پردازيم  ها اتحاديه را از کف آن
کنيم وقتي که به يکي از زندانيان سياسي اعتراض کرده و گفتم  فراموش نمي      

راست اين است که من از : گفتيي؟   چرا شغل جاسوسي شهرباني را پيدا کرده
رويي  گي به يک دختر ماه آيد ولي عالجي نداشتم، زيرا به تازه جاسوسي بدم مي

ام و چون مصمم به ازدواج هستم، ناگزير براي استخالص از زندان تسليم  دل داده
  .واقع قضيه هم چنين بود. کنم پيشنهاد سرلشکر آيرم شده و برعليه رفقا فعاليت مي
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پرنسيپ و  افراد بي" ها که به اتهام کمونيستي گرفتار شده بودند، اکثرا ناي      
ها  ي ضعف داشتند که شهرباني با استفاده از ضعف آن ها نقطه مسلک بوده و دهه بي

  .کرد سايرين را آزار و اذيت مي
زد، عاشق  خواهي و مساوات مي  همين آرداشس که خيلي دم از آزادي" مثال      

را خرج   برده گذاشته شده بودند، همه شده و مبالغي که در اختيار نام دختر عمويش
ي زيادي  سياحت و گردش و هوي و هوس دختر عموي خود کرد، و در نتيجه عده

هر وقت که بر . کمکي نشد  ها گونه از اين وجوه به آن از زندانيان تلف شده و هيچ
ديديد،  دختر عموي مرا مي هاي اگر شما چشم«: گفت گرفتند مي آرداشس ايراد مي

  »!کرديد که جان خودتان را هم فدا مي نه تنها پول و مسلک، بل
اين طرز تفکر و منطق رهبران حزب توده بود و هرکدام به يک عنوان تسليم       

چيني مشغول  ديگر به جاسوسي و سخن مقامات موثر روز شده و برعليه يک
گرديد، کليه رهبران  ها متوجه ما مي يشدند و ناچار کتک و فشار اين جاسوس مي

  .حزب توده ايران از اين قماش بودند
وري به مقام وزارت فرهنگ هم  پيشه» باش وزيري«ريا که حتا در زمان  بي      

خواهي معناي واقعي تحول و  فکري و آزادي رسيد، با اين عمل مدعيان روشن
رقاص بيش نبود که عصرها در  ريا يک نفر بي. را به آذربايجان فهماندند! انقالب

ريال  ۱۲۰با ماهي  ۲۰شد و در اوايل شهريور  باغ گلستان به مطربي مشغول مي
ي او واگذار  ي شهرداري شده و گاهي نيز سرپرستي سپورها به عهده بر اداره نامه
هاي ما و مخالفين  حريف" ي اين نکات اين است که اصوال مقصود از اشاره. شد مي

اصول تشکيالت کارگري نبودند، هاي مترقي و فهميده و آشنا به  دمما نه تنها آ
منتها سياست . کس مجهول نبود که داراي سوابق ننگيني بودند که از نظر هيچ بل

ي  حيثيت و عامي را بازيگر و گرداننده ي بي روز و تقويت مقامات خارجي اين عده
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ريا رياست  به ايران بيپس از ورود قشون سرخ . حزب توده تبريز قرار داده بود
گرديد و اشعار » ي کارگران صدر اتحاديه«و بعدها » ضد فاشيستي«تشکيالت 

  .گفت فکاهي در مذمت فاشيسم و تعريف از استالين و لنين مي
ريا و غيره، يک  دارهاي اميرخيزي و بي تر حاميان حزب توده و چماق بيش      
  .ي کثيري مهاجر بودند عده
ي  در زمان شاه سابق از روسيه به ايران تبعيد شده بودند، به واسطه ها که اين      

تربيت بد و اخالق نادرستي که داشتند، از روز ورود، به دزدي و تقلب و جاسوسي 
و الواطي مشغول شدند و با ورود قشون سرخ هرکدام يک تکه پارچه سرخ به 

. ب شهر پرداختندبازوي خود چسبانده و به غارت و تهديد اهالي نجيب و متعص
نهادي نيز بودند که به شغل کاسبي و تجارت  البته در بين مهاجرين، ايرانيان پاک

را   ها کردند ولي متاسفانه اکثريت آن مشغول بوده و از اين تيپ اظهار نارضايتي مي
داد و کار تعديات به جان و مال و ناموس  افراد خبيث و بدذات و موذي تشکيل مي

اجرين به جايي رسيد که مامورين شوروي ناچار به جلوگيري از مردم از طرف مه
در هر صورت صف مخالف ما را اين تيپ . فعاليت و مداخالت مهاجرين گرديدند

  .شدند داد و متاسفانه از طرف بعضي مقامات داخلي نيز تقويت مي تشکيل مي
مقدم ي کارگران منصوبين آقاي سرلشکر  ي اتحاديه نامه به موجب نظام      

مديره معترف بودند به  عالوه بر اين هيئت. را نداشتند  صالحيت عضويت اتحاديه
. گرفتند ارتباط داشته و از او الهام مي) استاندار(ي حاکمه  ي طبقه اين که با نماينده

  ها نظر از مراتب باال، هيئت مديره فاقد افراد و اعضاء بوده و کارگران با آن صرف
  .صالحيت آنان را تصديق نکرده بودند" بداارتباطي نداشته و ا

را تحويل   ي مرکزي به آقاي هالل ناصري دستور داد که اتحاديه ي اتحاديه نماينده      
تحت نظر گان کارگران کارخانجات نمايد که تا انعقاد کنفرانس کارگران  نماينده
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خودداري   اديههالل از تحويل اتح. زي انجام وظيفه نمايدي مرک ي اتحاديه نماينده
توانيم  را آقاي استاندار تحويل من داده نمي  داشت که چون اتحاديه کرده اظهار مي

ي هالل اين بود که ممکن  بهانه. را تحويل نمايم  بدون اخذ اجازه از مشاراليه اتحاديه
ولي . چيزي کسر شده و در مقابل استاندار مسئول واقع گردد  ي اتحاديه است از اثاثيه

  .را پس بگيرند  ان تصميم گرفته بودند در همان جلسه به هر نحوي باشد اتحاديهکارگر
که استاندار را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، کارگران درب  براي آن      

را تحويل   مديره هالل ناصري را مجبور کردند که اتحاديه را بسته و هيئت  اتحاديه
باالخره هالل در مقابل خشم و عصبانيت و . ندنموده و صورت جلسه را امضاء نماي

، نتوانست مقاومت نمايد و در عين  تصميم قطعي کارگران داير به تحويل اتحاديه
را به   که پيش استاندار نيز مورد مواخذه واقع نشود، کليدهاي اتحاديه حال براي اين

رکس حاال ه. دهم را تحويل شما نمي  کشوي ميزي ريخته و گفت من اتحاديه
  .را تصاحب نمايد  جرئت دارد کليدها را بر دارد و اتحاديه

گان کارگران با کف  نماينده. ديگر مانعي براي خروج هالل و رفقايش نبود      
 ي فرداي آن روز استاندار نماينده. را بدرقه کردند  زدن و هورا غاصبين اتحاديه

خواهم تا زماني که  نميي مرکزي را احضار کرده و اظهار داشت که من  اتحاديه
کارگران مخالف انتظامات رفتار ننمايند، من از تشکيالت آنان حمايت خواهم 

  :ي مرکزي ضمن تشکر از ديپلوماسي آقاي استاندار گفت ي اتحاديه نماينده. کرد
تا زماني که منافع آنان . ترين طبقات اجتماع هستند ي کارگر و زارع منظم طبقه«      

ي حاکمه واقع نشوند هرگز از آنان  افتد و مورد ظلم و تعدي طبقه به مخاطره ني
  » .زند نظمي سر نمي بي

، به فعاليت  گان کارخانجات تبريز پس از راندن غاصبين اتحاديه نماينده      
کاري را صرف  خواه در داخل خواه در خارج کارخانجات اوقات بي. پرداختند

  .دکردن کردن کارگران مي تبليغ و متشکل
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در بعضي از کارخانجات نفوذ ما مشکل بود، زيرا با مختصر فعاليت کارگران       
ي پشمينه که مديريت آن با  از جمله کارخانه. گرفتند در فشار کارفرماها قرار مي

کرد که  چي بود، کارگران را تحت فشار گذاشته و اگر احساس مي آقاي جوراب
ارتباطي   را پذيرفته و يا با اتحاديهيکي از کارگران عضويت تشکيالت کارگري 

هيچ قدرتي آن روز قادر نبود کارگران . کرد از کارخانه بيرون مي" دارند فورا
چي با دولت  به خصوص که آقاي جوراب. خارجي را به کارخانه برگرداند

بنابراين اگر . داد شوروي قرارداد تجارتي داشت و به آن دولت جنس تحويل مي
! متهم به داشتن عقايد فاشيستي" آمد، يقينا حقاق حق بر ميکارگري در صدد ا

رحمي مشغول  چي از اين موقعيت استفاده کرده با کمال بي آقاي جوراب. شد مي
چي با کارگران بدتر از آقاي  رفتار آقاي کلکته. استثمار کارگران بودند

که در صدد  برده کارگران فهميده و با احساسات را قبل از اين نام. چي بود جوراب
احقاق حق بر آيند از کار برکنار کرده در خارج از کارخانه ماهيانه چند توماني 

ريسي ايران که تحت نظر آقاي  ي نخ کارخانه. داد ها مي السکوت به آن بابت حق
نيت داشت و گاهي نيز به  که نام برده حسن شد با اين حاجي يوسف قزويني اداره مي

ي مشروع کارگران را بدون کشمکش و چانه زدن قبول ها آمده و خواست  اتحاديه
کرد باز هم چند نفري را بدون تقصير از کارخانه اخراج کرده و هرگز به آساني  مي

 سازي ي کبريت کارگردانان کارخانه. ها را به کار بگمارد شد اخراجي حاضر نمي
در   ها عضويت آنبه " ممتاز با کارگران بهتر از کارخانجات ديگر رفتار کرده و ظاهرا

ها برعليه تشکيالت کارگري  ليکن مخفيانه در توطئه. دادند مخالفتي نشان نمي  اتحاديه
کرد  يي که با کارگران با حسن سلوک رفتار مي تنها کارخانه. کردند شرکت مي

  .گي شمس بود کارخانه بافنده
ه بر مواد کرد عالو ها کار مي سازي ايران که براي شوروي ي چرم کارخانه      

ها ماهيانه  ي با شوروي که از معامله با اين. داد چرمي کفش دوخته نيز تحويل مي
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ي اين کارخانه بود،  يي که گرداننده کردند، آقاي بافته مبالغ هنگفتي استفاده مي
ي  کارخانه. ترين تقاضاي مشروع کارگران را به پذيرد شد کوچک حاضر نمي

له با چند نفر مهاجر بوده و لذا فکر ما از طرف سازي خسروي نيز سرگرم مجاد چرم
  .هاي روساي آن راحت بود کارشکني

کردن کارگران به  با وجود مراتب باال در بعضي از کارخانجات تبريز متشکل      
که کارفرمايان اطالع  زيرا به محض اين. طور علني بسيار مشکل و غيرعملي بود

ي کارگران و برزگران را پذيرفته  يهکردند که کارگري عضويت اتحاد حاصل مي
ها روز به روز زياد  تعداد اخراجي. کردند است، فوري مشاراليه را از کار اخراج مي

کردند،  کارها از صبح تا آخر وقت، اوقات رهبران را اشغال مي شده و اين بي
قدرت کاملي پيدا نکرده، احدي را   کرديم تا زماني که اتحاديه بنابراين کوشش مي

که کارگري را  و براي اين. از کار برکنار ننمايند  به نام عضويت در اتحاديه
جهت از کار برکنار و سرگردان ننمايند مجبور بوديم در تبريز و به قول مرحوم  بي

رو در  از اين. ستان تشکيالت سري برقرار نماييم خياباني در مرکز آزادي 
توکلي، تشکيالت کارگري به سازي  چي و کبريت کارخانجات پشمينه و کلکته

که اکثريت کارگران کارخانجات مذکور  طور سري به وجود آمد و بعد از آن
الذکر به طور علني  در کارخانجات فوق  را پذيرفتند، اتحاديه  عضويت اتحاديه

پس از مدت کمي کارگران کارخانجات به قدرت . شروع به فعاليت کرد
ي خود را به سر کار اوليه  کار شده تشکيالت کارگري موفق شدند رفقاي بي

  .کاري را نيز از کارفرمايان باز ستانند برگردانده، خسارت ايام بي
ناپذير و استفاده از خرابي اوضاع  گي در اثر سعي و کوشش و فعاليت خسته      
ي  فرساي کارفرمايان بر کارگران؛ موفق شديم کليه کارگران و فشار طاقت  گي زنده

  .آهن و غيره را به تشکيالت جلب نماييم خانجات و شهرداري و راهکارگران کار
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زده شد، در صدد  رفت روز افزون سازمان کارگري وحشت حزب توده از پيش      
پس از . گرديد  ريا نامي مامور تشکيل اتحاديه بي. کارگري برآمد  تشکيل اتحاديه
. اند اشتباه کرده  ديهريا و رفقايش متوجه شدند که در تشکيل اتحا مدت کمي بي

نوع   ي همه که آماده کاري با حزب توده نبودند، بل زيرا نه تنها کارگران مايل به هم
ي وابسته به حزب  اعضاي اتحاديه. نماي کارگران بودند مبارزه با دشمنان دوست

ريا و پادگان و رحيم واليي که هيئت ايالتي را تشکيل  توده عبارت بود از آقايان بي
ي قليلي در  سازي خسروي و عده ي چرم ادند و چند نفر از کارگران کارخانهد مي
، حزب توده  با وجود قلت اعضاي اتحاديه. آهن و هفت هشت نفر مهاجر باربر راه

در خيابان ستارخان عمارت مجللي اجاره کرده و يک تابلو عريض و طويل به 
  .باالي در آن الصاق کرده بود

توانست با  علت انزجار و تنفر کارگران و برزگران نمي به  اين اتحاديه      
لذا فکر رفقا از طرف . رقابت نمايدي کارگران و برزگران ايران  اتحاديه
  .گونه نگراني نداشتند راحت بوده و هيچ  اتحاديه

. کارگران بود  گي کرد، خرابي اوضاع زنده تر ما را نگران مي چيزي که بيش      
آوري را طي  ي تاسف ، مرحله۱۳۲۲ران آذربايجان در کارگ  گي وضع زنده

  .کرد مي
المللي و اشغال ايران از طرف متفقين، قيمت اجناس به  در اثر شروع جنگ بين      

از   پول ايران ارزش واقعي خود راآوري ترقي کرده و با تورم اسکناس  طور سرسام
اکثر کارگران با . بوددست داده ولي حقوق کارگران به همان ميزان قبل از جنگ 

  گي اشکال زنده. دادند بار خود ادامه مي فالکت  گي ي منزل به زنده فروش اثاثيه
گان اگر پولي از راه  ديده اين ستم. کارگران آذربايجان تنها قلت حقوق ماهيانه نبود

زيرا . آوردند، تازه قادر نبودند ناني تحصيل نمايند فروش اثاثيه و غيره به دست مي
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ها تعطيل  کشيدند که نان تمام شده و دکان نانوايي دست از کار مي  ها قعي آنمو
ي خود را  توانستند نان يوميه ي پول نمي  اکثر اوقات کارگران با وجود تهيه. شد مي

  .گذراندند به دست آورند، لذا شب را گرسنه مي
روش آمد جنگ استفاده کرده و از ف صاحبان کارخانجات تبريز از پيش      

با وجود اين حاضر نبودند . بردند محصول کارخانجات صد در صد سود مي
لذا ما ناچار بوديم . ترين تجديدنظري در ميزان حقوق کارگران به عمل آورند کم

  .کارگران، شديدترين مبارزه را با کارفرمايان آغاز کنيم  گي براي بهبود زنده
ي مولدين ثروت و محروم از  طبقه  گي متاسفانه اقدام جدي جهت بهبود زنده      

ي کارگري  حزب توده که از تشکيل اتحاديه. بسيار خطرناک بود  گي مزاياي زنده
زدن کرده و اقدامات کارگران را عمل  شکست خورده بود شروع به تهمت

. البته در آن روزها اين اتهام هم خطرناک و هم چسبناک بود. ناميد مي» فاشيستي«
ها بود از جور ستم مامورين دولت انگليس در ايران  ملت ايران که سال

گيري دولت و مامورين  الخصوص کمپاني نفت خسته شده و با وجود سخت علي
ي در و ديوار شهرهاي ايران را با عالمت صليب شکسته که عالمت  خارجه کليه

کارگران متمايل به حزب فاشيست نبودند، . کردند حزب فاشيست بود ترسيم مي
ها  الرغم انگليسيها در جنگ بود، لذا ع با انگليسي ن حزب فاشيستولي چو
  گي در چنين وضعي اگر کارگران براي بهبود زنده. کردند ها را تقويت مي فاشيست

ها  در کارخانجاتي که به شوروي" کردند، مخصوصا خود اقدام به اعتصاب مي
شد، در اين  ميفروخت، اگر کارگري متهم به داشتن عقايد فاشيستي  جنسي مي

که اين  گان دولت شوروي را قانع کنيم، به اين توانستيم نماينده صورت هرگز نمي
که کارگران به حکم تنازع بقا با  حرکت کارگران نهضت فاشيستي نبوده، بل

الخصوص که حزب توده از کوشش خود که  علي. نمايند کارفرمايان مبارزه مي
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متهم نمايند، نتايج مطلوبه حاصل نکرده و در نگارنده را به داشتن عقايد تروتسکي 
  .صدد بودند که اتيکت فاشيستي را به پيشاني من بچسبانند

کارگران طوري نبود که بتوان از   گي با وجود مراتب باال، خرابي اوضاع زنده      
گاني  ما مجبور بوديم به هر قيمتي شده براي بهبود اوضاع زنده. نظر کرد آن صرف
  .کارفرمايان آذربايجان دست و پنجه نرم کنيم کارگران با

انگيز کارگران و شروع اقدامات جدي و اساسي،  دادن به وضع رقت براي خاتمه      
ي تبريز مصمم به تشکيل کنفرانس و تعيين  گان کارخانجات عضو اتحاديه نماينده
ي را به ي تشکيالت و اقدامات عمل بعد مسئوليت اداره مديره گرديدند تا من هيئت
  .ي هيئت منتخبه واگذار نمايند عهده
گان کارگران تبريز و تاييد هيئت مرکزي  بنا به تصميم نماينده ۱۳۲۲در تابستان       

ي کارگران  ، اولين کنفرانس اتحاديهي کارگران و برزگران ايران اتحاديه
 در اين کنفرانس. آذربايجان تشکيل و مدت کنفرانس سه روز به طول انجاميد

ي مرکزي  ي اتحاديه نماينده. راجع به بسياري از مسايل کارگري مذاکره گرديد
رفت کار و موانع و اشکاالت به  و پيش  گزارش مفصلي راجع به عمليات اتحاديه

گان بود،  ترين موضوعي که مورد نظر نماينده بزرگ. اطالع حاضرين رسانيد
. بارزه با کارفرمايان بودکارگران و م  گي تصميم قطعي راجع به بهبودي زنده

مديره به هر طريق و قسمي که باشد کارگر را از  گان اصرار داشتند که هيئت نماينده
گان کارگران در  نماينده. گي و بيکاري رهايي بخشند سوز گرسنه بالي خانمان

ي کارگران و برزگران ايران  اتحاديهکنفرانس تصريح کردند که اگر 
کارگران اقدام موثري ننمايند، احتمال قوي   گي و زنده آذربايجان در تامين حقوق

  گي رود کارگران و برزگران در اثر ياس و نااميدي فشار اقتصادي و سختي زنده مي
پس از . قرار گرفته از جاده مستقيم منحرف شوند» فاشيست«در تحت تاثير مبلغين 
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ي کارگران  يهمديره ايالتي اتحاد سه روز مذاکره اشخاص زير به عضويت هيئت
  :انتخاب گرديدند

ي  بيوک شترباني کارمند اتحاديه. ۲بافي  آقاي ميرمجيد حسيني کارگر قالي.۱      
گي  محمد تجدد کارگر بافنده. ۴خانه  حسن زفيري کارگر چاپ. ۳کارگران 

گي ايران  مطلب قفقازي کارگر کارخانه ريسنده. ۷آخوندزاده . ۶برازنده . ۵شمس 
. ۱۰بافي  ييان کارگر کش مجيد خامنه. ۹کارگر شهرداري تبريز  جمشيد اياز. ۸

  .سازي خسروي قلمقاش کارگر چرم. ۱۱گي  کاظم نيکوفر کارگر ريسنده
ي  ها مابين آنان بالفاصله به وسيله مديره و تقسيم مسئوليت پس از انتخاب هيئت      

مطلع کرده و  کارگران  گي تلگراف و نامه، رئيس دولت وقت را از خرابي زنده
تذکر داده شد که اگر از طرف دولت وقت اقدامات الزم جهت عقد قرارداد " ضمنا

مابين کارگران و صاحبان کارخانجات به عمل نيايد، کارگران تبريز تصميم 
  .ي کارخانجات اعتصاب عمومي را اعالم نمايند اند در کليه گرفته

رافي رسيد که به زودي هيئتي وزيري تلگ به فاصله چند روز از دفتر نخست      
ولي معلوم نبود اين . گي به وضع کارگران به تبريز اعزام خواهد شد جهت رسيده

  .هيئت کي و با چه اختياراتي خواهند آمد
وصول اين تلگراف نگراني هيئت ايالتي کارگران را مرتفع نساخت و به       

دانستند که تهران  مي داران وقت آشنا بوده و هاي زمام خصوص که به اين وعده
قادر نيست اهميت مسئله را حس کرده و بالخصوص تبليغات شديدي که از چندين 

هاي  آمد با اين وعده طرف به توسط عمال بيگانه در محيط کارگران به عمل مي
  .کاري و فقر را گرفت شد جلوي نارضايتي و بي توخالي نمي

ي کارگران و برزگران آذربايجان،  هرو به تصويب هيئت ايالتي اتحادي از اين      
ي حضوري و تسريع در اعزام هيئت به تهران عازم شده و  جهت مذاکره افتخاري
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هاي زياد موفق گشتند که آقاي سهيلي  پس از مذاکرات طوالني و کشمکش
وزير وقت دستور کتبي به وزارت پيشه و هنر صادر نمايد که هرچه زودتر  نخست

از وزارت پيشه و  .وضعيت کارگران به تبريز اعزام گردد گي به هيئتي جهت رسيده
ه وضع کارگران گي ب هنر آقايان دکتر شيخ، ابوالفتح علوي و کاوياني جهت رسيده

  گي ي دقيق در وضع زنده گان مرکز پس از مطالعه نماينده. دندبه تبريز عزيمت کر
پيشنهاد هيئت  ي روابط کارگر و کارفرما مصمم شدند که با کارگران و مالحظه

ديگر طرحي را تهيه و  ايالتي کارگران و برزگران موافقت نموده و با مشورت يک
  .۲۳اجراي آن را از دولت خواستار شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ناتمام است، " اين نوشته ظاهرا. يابد خاتمه مي جا در همين يوسف افتخاريمتن خاطرات  – ۲۳

ن صورت نگرفت و پس از رفع ي آ ي آذربايجان، انتشار بقيه ادهي ار ولي به دليل توقيف روزنامه
 .توقيف نيز ادامه نيافت
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  فصل سوم
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۱۸  
ي  راني يوسف افتخاري در جلسه ي سخن خالصه
  ۲۴ي گيتي نامهکارگران قورخانه در محل روز ۰۹/۱۰/۱۳۲۲

      ............  
  شرايط اعتصاب

  
که بايد فشار  اعتصاب بايد از روي عصبانيت آني به وجود نيايد، بل" اوال      

اعتصابي که از روي عصبانيت به وجود آيد به . غيرقابل تحمل باعث آن شود
محض برطرف شدن موضوع عصبانيت و يا نگذشتن مدتي، اعتصاب از بين خواهد 

ناراضي باشند و طوري   اعتصاب بايد روي يک زمينه به وجود بيايد که همه. ترف
اگر مابين . وجه تغيير عقيده ندهند ي کارگران حاضر و قوي شود که به هيچ روحيه

حاضر نشده باشد، اعتصاب منجر   ها ي آن کارگران اختالف عقيده باشد و با روحيه
  .به شکست کارگر خواهد شد

ي کارگران و از بين بردن اختالف عقيده بايد  اضر شدن روحيهيعد از ح      
صندوق اعتصاب ترتيب داد و صندوق اعتصاب بايد مدتي قبل از اقدام به اعتصاب 

بضاعت به  ي کارگران آماده شود که در مدت اعتصاب به کارگران بي به وسيله
اب گي او را مجبور به تسليم و شکست اعتص طور قرض کمک کند که گرسنه

  .ننمايد
توان به اعتصاب  با فراهم شدن آن دو شرط باز هم اين عمل ناقص است و نمي      

يي براي رهبري اعتصاب انتخاب نمود  مديره بايد از بين کارگران، هيئت. دست زد
                                                 

راني در اصل روزنامه  تلخيص سخن: ۱-۲صص : ۷۸:۱۰/۱۰/۱۳۲۲ي گيتي شماره  روزنامه – ۲۴
 .نقل نشده است "است و مطلب موجود عينا
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  ي با کارفرمايان مربوط باشند نه همه  ها آن" تا جريان اعتصاب را اداره کند و ضمنا
مديره نباشد، ممکن است مابين خود کارگران اختالف عقيده  اگر هيئت. کارگران

  .گردد  ها پيدا شود و منجر به شکست آن
مذاکره با کارفرمايان " رهبري جريان اعتصاب و بعدا" ي هيئت اعتصاب اوال وظيفه

پيروي   ها قدم و کارگران از تصميمات آن است و بايد در تمام احوال، خود پيش
گرفتن آن به يد طرحي از تقاضاي کارگران که براي هيئت اعتصاب با. کنند

به نظر کارفرمايان برسانند " د ترتيب بدهند و آن طرح را قبالان اعتصاب عمل نموده
شود اين حقوق به کارگران  و اعالن کنند که اگر تا چند روز ديگر که معين مي

قبل از  بعضي اوقات ممکن است که. داده نشود، به اعتصاب اقدام خواهند نمود
اين شرايط که . اعتصاب منظور کارگران اجرا شود و احتياجي به اعتصاب نباشد

  .فراهم شد، اينک موقع اقدام به اعتصاب است
  

  :طرز عمل اعتصاب
  

گيرد  با کمال نظم و آرامش، هر کارگر ماشين و افزارکار خود را در اختيار مي      
تا . گذارند اف کارخانه نگهبان ميکارگران در اطر. که مبادا آسيبي به آن برسد

. مبادا از طرف کارفرمايان آسيبي به کارخانه رسيده و به اسم کارگران تمام شود
شود و کارگر  در واقع در موقع اعتصاب، کارخانه تبديل به يک دژ کارگري مي

وجه سنگر خود را از دست بدهد و از کارخانه خارج بشود و اگر کسي  نبايد به هيچ
کارفرما يا شخصي ديگر به کارخانه وارد شود، کارگران حق ندارند دور از طرف 

که بايد بگوييد که با هيئت اعتصاب  اندازند، بل او را گرفته و جار و جنجال راه بي
اگر کسي . مذاکره نماييد تا طبق تصميم هيئت اعتصاب به وي پاسخ داده شود

که آن  خود را ترک کند، بلخواست با کارگري مذاکره نمايد، کارگر نبايد محل 
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هر وقت که . اش با او مذاکره کند شخص بايد نزد او برود و در پشت ماشين
کارفرما با هيئت اعتصاب داخل مذاکره گرديد و موضوع حل شد، هيئت اعتصاب 

ها را راه انداخته و  ماشين" نمايد و کارگران فورا اعالن به شکستن اعتصاب مي
  .شروع به کار بکنند

البته موضوع اعتصاب يک . اين مختصري از راه و رسم اعتصاب که ذکر شد      
. توان شرح داد ي کارگر است و در اين مختصر نمي موضوع خيلي حساس و برنده

  .   آشنا شوند" که کارگران بايد در عمل به رموز آن کامال بل
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خاطرات دوران «کتاب  ۲۶۲تا  ۱۷۵ي  براي مطالعه کامل اسناد که از صفحه

اف آن که در شبکه موجود  دي توانيد از پي شود، مي را شامل مي» سپري شده
  .است، استفاده نماييد
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