
  )6(یی از تاریخ جنبش کارگري ایران هارگ ب
   و جان باختن ناصر توفیقیان1358 فروردین 18ي اقعه و

  
  شمس قهفرخیافشین 

  
 خورشـیدي اسـت و اینجـا مقابـل اسـتانداري            1358 فـروردین    18عصر شـنبه    امروز

هیاهویی بر پااست و عده اي به سوي کارگرانی که در برابـر اسـتانداري               ... اصفهان است 
... مهاجمین به سوي کارگران هجوم مـی آورنـد      . تجمع کرده اند سنگ پرتاب می کنند      

یکی از گلولـه هـا بـر سـینه     .کان می دهدوناگهان صداي چند گلوله پیاپی جمعیت را ت    
عشقش به انسان وزحمتکشان     از پر و او به زمین می افتدو قلب پرشور      .ناصر می نشیند  

  .از کار باز می ایستد
 تجمـع اعتراضـی    به خشونت کشیده شد،1358 فروردین 18تجمع آرامی که در روز   

گران از وضـعیت نابـسامان      ایـن کـار   . ده هزار نفر از کارگران فصلی و بیکار اصفهان بود         
ن روزها روزهاي سختی براي کارگران ساختمانی      آ. دگی وبیکاري به تنگ آمده بودند     زن

 بـا  روزهایی که با بیکاري و بی پولی تداعی می شد.و کارگران کارخانه هاي اصفهان بود 
هاي دمکراتیک در سـطح جامعـه بـه      آزادي57این تفاوت که با پیروزي انقالب بهمن   

 این فـضا را پدیـد آورده بـود تـا     57آري خون شهداي بهمن    . نیده شده بود  نشاکرسی  
کمـا اینکـه    . طبقه کارگر ایران به وضعیت موجود خود به صورت علنـی اعتـراض کنـد              
  .همین طبقه بود که تیر خالص را در شقیقه ي رژیم سلطنتی شلیک کرد

اختمانی و کارخانـه  سـ هاي   تعدادي از صاحبان شرکت   57با شروع اعتراضات در پاییز      
وري و انتقال سرمایه هاي بانکی خود به خارج از ایران گریختند در حالی جات با جمع آ

از طرفـی بحـران     . هاي عقب افتاده کـارگران را نپرداختـه بودنـد          که مطالبات و حقوق   
اقتصادي ناشی از تحوالت سیاسی و رکود کارهاي ساختمانی و تاسیساتی باعـث شـده               

این روال پس از    . ها وقفه بیفتد   داخت دستمزد کارگران و کارمندان شرکت     بود تا در پر   
و گرانی اقالم مصرفی و کـاال هـا           نه تنها ادامه بلکه شدت نیز پیدا کرد        ،پیروزي انقالب 

در سـاختار اداري و سیاسـی وزارت کـار نیـز تغییـر        .نیز به ایـن بحـران اضـافه گردیـد         
 سـپرده  "حزب ملت ایـران "ریوش فروهر رهبر به داوزارت کار : محسوسی رخ نداده بود   

بنا بـر ایـن تنهـا    . نه تفکر ضد سرمایه داري داشت   شده بود که نه دغدغه ي کارگري و       



 موجود و سازماندهی تشکل هاي  عراهی که براي کارگران باقی می ماند اعتراض به وض         
 از دل شوراهاي کارگري در شرکت نفت خوزستان اولین تجربه اي بود کـه      . مستقل بود 

ها ي رادیکال سیاسی بـه مبـارزه کـارگران      بیرون آمده بود و با طرح خواست     57قیام  
زنـدانی سیاسـی آزاد بایـد     : شـعارهایی از قبیـل      . بوي مبارزه طبقاتی می دهـد      رنگ و 
 از جملـه   -مـت نظـامی   و لغـو حک   - همبستگی با فرهنگیان و دانـشجویان مبـارز        -گردد

  .  آگاهانه و هدف مند در آن روزها داده می شدشعارهایی بود که از سوي کارگران
حضور فعالین کارگري در بین کارگران مخصوصا کارگران پروژه اي فـصلی و آمـوزش و       

ها باعث شده بود تـا زمینـه ي مبـارزه ي ایـن بخـش از             سازماندهی بخش هایی از آن    
و  خوزسـتان    ،ایـن حرکـت در اصـفهان      . کارگر شکل واقعی تري به خـود بگیـرد        طبقه  

  .کارگران مهاجر چهار محال و بختیاري و کردستان بیشتر به چشم می خورد
 دستمزدهاي معوقه از یک سـو و   پرداختدر واقع شرایط عینی زندگی ، بیکاري و عدم      

پیشینه ي کار تشکیالتی در بین کارگران از سوي دیگـر باعـث شـد تـا حرکـت هـاي                      
هـا درشـکل     ایـن حرکـت   . شود  آغاز 1357اعتراضی کارگري در همان روزهاي اسفند       

اعتراضی در اعتصابات، تجمع ها و تحصن ها خود را نشان داد و در شکل سازمان یافته              
شوراي موسس مرکزي اتحادیه سراسري کارگران پروژه اي بیکار و فـصلی            "به تاسیس   

  .منتهی گردید* "ایران
 در ایـن درد و      کارگران استان اصفهان نیز مانند بقیه همکاران و هم طبقه اي هایـشان            

ها بارها و بارها براي حل مشکالتـشان بـه خانـه کـارگر،               آن. و مبارزه سهیم بودند    رنج
 * استانداري، اداره کار و منزل و دفتر آیت اهللا سید جالل طاهري امام جمعـه اصـفهان    

  . بودندمراجعه و تجمع نموده بودند، اما پاسخی دریافت نکرده 
ــین حرکــت ســازمان یافتــه و  ــروردین 6 هماهنــگ در روز در اول ــه 58 ف  کــارگران ب

 که این راهپیمایی مورد حمله کمیته انقالب قرار گرفت وتعدادي  راهپیمایی دست زدند  
 دستگیر و مورد بـازجویی قـرار     "ناصر توفیقیان  "از کارگران و فعاالن کارگري از جمله        

رسـما بـه   را ایـشان  هه این بار کارگران به انتشار قطعنامه دست زدند و خواست        . گرفتند
ها   مختلف بر آن   اما به جاي پاسخ از جاهاي     . م کردند داریوش فروهر وزیر کار وقت اعال     

  ... منافق و- اخالل گر-ضد انقالب: سیل اتهام باریدن گرفت
 معـاون اسـتانداري وارد     "مهنـدس مـصحف   "کارگران به استانداري مراجعه کرده و بـا         

تا به خواسته هایشان رسیدگی کنـد و          قول داد  مصحف در پاسخ به آنان    . مذاکره شدند 



روز هیجـدهم   .  فروردین در محل خانه کارگر اصفهان اعالم نمایـد         18نتیجه را در روز     
  .کارگران در خانه کارگر تجمع نمودند.فرارسید

 بیکار  ها بود پرداخت نشده بود، آنها که     آنها که حقوق هایشان مدت    :  همه آمده بودند    
 که درد و رنج بی حقوقی و سر گردانی را بـا تمـام وجـود حـس کـرده         شده بودند، آنها  

بودند، آنها که بارها و بارها با دستان پینه بسته شان از شرم صورتشان را در مقابل زن و 
  .فرزندانشان پوشانیده بودند

دو تـن از  :  و شروع بـه صـحبت کـرد     کارگري از میان جمع باال رفت     یکی از نمایندگان    
  ...ا دستگیر و در کمیته کتک زده اندر همکاران ما

او در ادامه ضمن اعتراض به این عمل پیام پشتیبانی کارگران فصلی و بیکـار تهـران را                  
مـا مثـل مرغـی    : وي پس از پایان پیام رو به دوستانش کـرد چنـین گفـت            . قرائت کرد 

و عروسی بایست کباب شویم ولی نسوزیم تـا بـراي سـرمایه داران              هستیم که در عزا و    
  .ها لذیذ باشیم طرفداران آن

 خواست عمـومی    رو به جمعیت ایستاد و سه     .  باال رفت  یکی از کارگران اجازه خواست و     
 -2 کارگران بیکار باید به سر کـار برگردنـد   -1: کارگران را با صداي بلند مطرح ساخت 

ر  هزینه زندگی باید هر چـه زودتـ  -3. همه حقوق و مزایاي کارگران باید پرداخت گردد 
مشکل کـارگران اصـفهان از کـارگران تهرانـی،          ": او ادامه داد  . وسریعتر کاهش پیداکند  

همچنین نباید کـارگران شـاغل خـور را از          . خوزستانی، گیلکی وآذربایجانی جدا نیست    
چون بیکاري در سیستم سرمایه داري مثل شتري    . کارگران بیکار و اخراجی جدا بکنند     

ما شاهد بسته شدن شـرکت ذوب آهـن و شـرکت    .  همه می خوابد  ي است که در خانه   
 چـاره را بایـد در وحـدت و    هاي خارجی هستیم در نتیجه براي مقابله با این مـشکالت    

جهت سازمان دادن کارگران، الزم است که در هر شهرسـتان کمیتـه             . تشکیالت بدانیم 
 و از طریق این کمیته ها است که می تـوان تقاضـا هـاي حیـاتی               . کارگري تشکیل یابد  

تحت فعالیت این تـشکیالت اسـت کـه روابـط          . فوري مشترك کارگران را برآورده نمود     
در گذشته موارد برجسته اي از مبـارزه کـارگران را شـاهد         . استثمارگرانه نابود می شود   

اما حاال چند نفري پیدا شده اندکه بـا ادعـاي رهبـري، حرکـت کـارگران را بـه                    . بودیم
ند کسانی که خود را طرفدار کارگر می دانند امـا حـامی   االن هست . انحراف کشانیده اند  

 همـان قـدر حمایـت    ها و دیگر دولتما از این دولت ...سرمایه داران بین المللی هستند  
   ".ت از ما حمایت کندخواهیم کردکه دول



در . ها قـرار گرفـت     این سخنرانی تاثیر مثبتی روي کارگران داشت و مورد استقبال آن          
پیام رسید که تا نیم ساعت دیگر در میان کـارگران خواهـد              استانداراین حین ازمعاون    

کـارگران در   . بود اما با گذشت یک ساعت و نیم انتظار کشیدن هیچ خبـري از او نـشد                
پاسخ به این بد قولی و شانه خالی کردن مهنـدس مـصحف در برابـر باشـگاه کـارگران                   

مید که موضوع جـدي اسـت   مصحف وقتی از این موضوع با خبر شد و فه  . تجمع کردند 
ها آمد و اعالم کرد که چون بلند گو بـراي صـحبت کـردنش نیـست پـس                    به میان آن  

م  اقاي مهندس وقتی شما قادر به فـراه       ":کارگران خشمگین شدند  . کند سخنرانی نمی 
ي خودتان نیستید چطور می خواهیـد بـه خواسـته           کردن یک بلند گو براي صحبت ها      

  "هاي ما پاسخ دهید؟
خودشان خود را این طور معرفی کرده (ین حین جمعیتی از بازاریان و دانشجویاندر هم
مذهبی که تا آن لحظه وجود خارجی نداشتند و شاهد هیچکدام از از این صحنه ) بودند

ها به حمایت از دولت     ها و بازي با احساسات کارگران نبودند، در محل حاضر شدند آن           
کـارگران در مقابـل   . و شـروع بـه پرخاشـگري کردنـد       با کارگران به مجادله بر خواسته       

از رییس شـهربانی کـه در آنجـا حـضور داشـت        ! "مباحثین"حرکات عصبی و تهاجمی     
خواستند تا براي جلوگیري از زد و خورد و به تشنج کشیده شدن تجمـع از اهانـت بـه                 

  .دنها توسط اشخاص ناشناس جلوگیري کن کارگران و تهدید آن
اینهـا تنهـا لـشگر خـشم و دشـمنی بـا             .وم مخالفین افزوده می شد    اما هر لحظه بر هج    

معلم باال  .با تعدادي از شاگردانش از راه رسیدند)یا ظاهرا معلم (معلمی   .کارگران نبودند 
  .و پایین می آمد و به تحریک دانش آموزان علیه کارگران می پرداخت

 يآقـا : دندیاسخ شـن   مجدد شدند اما پ    داری ضمن حفظ آرامش خود خواستار د      کارگران
 سیـی  اکبـر پـرورش ر     یکارگران از پا ننشستند و به سراغ عل       . مهندس به نماز رفته اند    

کـه  ) ی مؤتلفه اسالمئتی و ههیمنتسب به انجمن حجت   ( اصفهان   ی انقالب اسالم  تهیکم
.  حفظ آرامش کمک خواستند ي و از او برا    تند در صحنه حاضر شده بودند رف      شیروهاین

 رفتند و از آن ها خواستند تا از حمله و پرتاب  ونی از روحان  يراغ تعداد  به س  زی ن يعده ا 
  .ندیای بي استانداري کنند و نگذارند افراد متعصب به سويری جلوگنیسنگ مهاجم

 کارگران هجوم آوردنـد  ي به سونی نگذشته بود که مهاجم    يزی چ اناتی جر نی هنوز از ا  
 همچنان  تهی شدند و مأموران کم    ین زخم چند نفر از کارگرا   .  شدند ریو با کارگران درگ   

چنـد نفـر از     .  جـز دفـاع نداشـتند      يکارگران چاره ا  . ستندی نگر یبا آرامش به صحنه م    
ناگهـان  ...  برداشـتند کـه    نی زم ي را از رو   رختان د ي شکسته شده    يکارگران شاخه ها  



ن  گلوله ها آسماری آسمان نشانه رفت صفي به سوتهی مأموران کم ي اسلحه ها  يلوله ها 
 از آن ها    یکیو لوله   .  آمد نیی و ناگهان سر سالح ها پا      کی دو شل  ک،ی شل کیرا شکافت   

 روز  12 کـه    یفقط همـان جـوان، همـان      .  را هدف قرار گرفت    ی جوان ي نهی س ماًیمستق
 کـه دانـشجو بـود    نیـ  که بـا وجـود ا     یهمان.  شده بود  ری در تجمع کارگران دستگ    شیپ
 در ری ناپـذ ی حـضورداشت و پرشـور و خـستگ       رکای و همه جا در کنار کارگران ب       شهیهم

 تظـاهرات  ي در همه ی استبداد سلطنتهی انقالب علي که در روزها   یهمان. کنارشان بود 
  . کردیو زحمتکشان دفاع م با حرارت از کارگران گاهها شرکت کرده بود و در دانش

  :انیقی توفناصر
 نی را هـم بـر زمـ       گـر ی د  چنـد نفـر    يرانـداز ی افتاد و ت   نیناصر به زم  .  خم شد  شیزانوها
.  کـارگر بودنـد  ی کـه همگـ  یعی و رضـا شـف     ی جمعه سپاسـ   ان،ی اکبر اکبر  یعل: انداخت

 و بـه  ری دسـتگ زی از کارگران را ني تعدادتهی افراد کم  رفتی جا خاتمه نپذ   نیداستان هم 
  . ستادی از حرکت باز اشهی هميرااما قلب ناصر ب.  انتقال دادندتهیکم
 بـه  یناصر مـدت .  دانشگاه اصفهان بودیاضیال پنجم رشته ر   س ي دانشجو انیقی توف ناصر

 در  ي کـارگر  يعنوان کارگر جوشکار مشغول به کار بود و به عنوان فعال شناخته شده              
 جهـت قـبالً   نیبـه همـ  .  به شدت فعال بودی و فصلکاری کارگران ب يخصوص مبارزه برا  

  . نظر گرفته شده بودری و زییشناسا
  
 هی و انتشار داد که با اصـل قـض         هی را ته  یچند روز بعد گزارش    انقالب اصفهان    ي تهیکم

  : گزارش آمده بودنیدر ا.  داشتيری چشمگيتفاوت ها
 انیـ  از کـارگران کارخانجـات اصـفهان کـه در جر      یگروه] نی فرورد 18[ روز   نی در ا  «

 آن ها پرداخت نـشده اسـت،   ي شده و حقوق چند ماهه کاری از کار بی مدترینهضت اخ 
 از کار و حقـوق معوقـه، اقـدام بـه        ي خود و امکان برخوردار    ي خواست ها  یجهت بررس 

 افراد مشکوك در صـفوف آن هـا رخنـه           ، کارگران یی گردهما انیاجتماع کردند، در جر   
 افراد ضـد انقـالب در    کاتیکارگران با تحر  ... ساختند ییمایکردند و آنان را وادار به راهپ      

 برده و با ورشین که ناظر بر آن ها بودند        پاسدارا ي به سو  ي سپه جنب استاندار   ابانیخ
ـ حمله حال مردم به گمان نیدر ا.  سازندیاسلحه سرد پاسداران را مضروب م   ه  چماق ب

 اصـفهان بـا   ونی مقابلـه روحـان  نیـ  اانی در جر زند،ی خ یدستان به کمک پاسداران بر م     
ـ  پردازنـد ی مـ نی در متفرق ساختن افراد طـرف   ی سع ي فکر ي ها ییارشاد و راهنما    ی ول

 نفر کی ي بعديری درگی شوند و طی مي اهللا طاهرتی آیافراد ضد انقالب مانع سخنران



 دانـشگاه اصـفهان کـه کـارت     یاضـ ی سال پنجم رشته رينشجو داانیقیبه نام ناصر توف   
  »دندی مجروح گردگری با خود داشت کشته شد و چند نفر دبی جوشکار در جيکارگر
 البداهه و فقط شامل شرکت ی فی حرکت اعتراضکی دال بر قتی در حقتهی کمهیاطالع

کارت کارگر  «به کار بردن جمله     ! کارگران از کارخانجات داشت و نفوذ افراد ضد انقالب        
 منظور عنوان شده تا کارگر بودن ناصـر    نی با ا  قتی در حق  زین»  داشت بیجوشکار در ج  

  . سئوال برودریز
 ي هزار دانشجو  کی: داده شد ) نیورد فر 21( روز بعد    3 هی اطالع نی به ا  ی پاسخ عمل  اما

 اصـفهان  يدختر و پسر دانشگاه اصفهان در اعتراض به جان باختن ناصـر در دادگـستر          
 و یی ماده خواسـتار شناسـا  3 در  ي ا هیانی متحصن با انتشار ب    انیدانشجو. تحصن کردند 
  . واقعه شدندنی انیمجازات عامل

جـان  )  مختلف   يدر شهر ها  ( عات خود    بارها و بارها در تجم     کاری و ب  ي پروژه ا  کارگران
بـر اثـر   .  شهادت او شـدند نی و مجازات عامل ییباختن ناصر را محکوم و خواستار شناسا      

 به پرونده ناصر به     یدگی را جهت رس   أتی ه کی حقوق بشر    ونیسی کم ی عموم يفشارها
ـ  أتی ه نیاصفهان اعزام داشت که ا      حقوقـدانان  تیـ کـانون وکـال و جمع  «  ي همکـار ا ب

 بعـد   ي چنـد  أتیـ  ه نیـ ا.  دسـت زد   نـه ی زم نیـ  در ا  ي گسترده ا  قاتیبه تحق » ناصفها
 دهی که ناصر با آن به قتل رسيگلوله ا:  بودقاتشی تحقجهی را منتشر کرد که نت یگزارش
 صفهانسرپرست سپاه پاسداران ا.  شدهکی شلي متریلی م7 بری اسلحه با کالکیبود از 
 کیـ  سـالح  نیـ  اکـه ی وجود نـدارد در حال نرای در اي اسلحه انی کرده بود که چن    اعالم

 بارهـا   انیـ قیناصـر توف  ... قرار داشت  زی ن ارگان هاي مسلح   اری بود و در اخت    ياسلحه کمر 
.  بازداشت شـده بـود  نی فرورد6 بار در کی قرار گرفته و تهی کمیی و شناسا  دیمورد تهد 

دهـا   برخورنیـ با توجه بـه ا «:  آوردندنی خود چن  گزارش انی در پا  ونیسی کم ندگانینما
 شهادت او بـه احتمـال    افراد قرار گرفته بود ویی فعال مورد شناسا يناصر به عنوان فرد   

  » باشدیاسی ترور سکی تواند ی ميقو
 بوده که دانش آموزان را      يری دب کی تحر ی عامل اصل  دی مشخص گرد  ي بعد قاتی تحق در
  . کرده استی مقی و نفوذ در جمع کارگران تشوي رفتن به استانداريبرا
 ی فراوانبی فراز و نش  ي گذرد و جنبش کارگر    ی سال از آن روزها م     28 به   کی نزد زامرو

 آرمان چون فوالد در گذر      نیا. افتهی ن يرییآرمان ناصر تغ    است اما راه و    دهیرا به خود د   
 ي اصفهان چون گردبادي هاابانی سنگ فرش خيخون ناصر از رو.  تر شدهدهیزمان آبد

زبانـه  . روزها و ماه ها و سال ها را پشت سر نهاده است            انسرخ به هوا خواسته، چرخ زن     



 پروژه به آن پروژه  نی کارخانه به آن کارخانه و از ا       نی شهر به آن شهر از ا      نی از ا  دهیکش
 زنـدان در    ي لـه ی م ي گردباد از سنندج سـر در آورده و از ال          نیامروز ا .  است دهیسرکش

 دی خون؛ خـون هـزاران شـه       نیا. است قرار گرفته است که به آرمان معتقد         يکنار مرد 
پیـشروان  یکـی از  (ی در دسـتان محمـود صـالح   ی است که چون پرچم  يجنبش کارگر 

  . در اهتزاز است)جنبش کارگري ایران
  :حاتیتوض
 »رانیـ  ای و اخراجکاری بي کارگران پروژه ا  ي سراسر هی اتحاد ي مؤسس مرکز  يشورا«* 

 شـورا  نیـ ا.  بـود دهی گردلیتشکن رای اي و پروژه ا  کاری ها و محافل کارگران ب     هیاز اتحاد 
 در 1385 بهشتی ارد15 کارگران در ورز چهارشنبه ندگانی را از نمای بزرگییردهماگ

 آبـادان  ي شهرسـتان هـا  نـدگان ی نمایی گردهمـا نیـ در ا. خانه کارگر تهران برگزار کرد 
 ی سـخنران ندهینما( اصفهان -) کردی سخنرانندهینما (رازی ش –)  کرد ی سخنران ندهینما(

 کـارگران   نـده ی احتماالً نما  ی به گفته محمود صالح    . کرد ی سخنران ندهینما( سقز   -)کرد
 روز طـول    3 رگرانمـذاکرات کـا   . حضور داشتند )  بوده است  »انیابوبکر خوش ب   «سقز  
  .رفتی پذانی پاي با انتشار قطعنامه ایی و گردهمادیکش
  

  : که در نوشتن مقاله از آن ها کمک گرفته شدهیمنابع
و ) نی فـرورد  23 (30-)نی فـرورد  21 (28 ي امـروز شـماره هـا      غامیروزنامه پ   -1
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