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 پیشگفتار 
های تاریخ معاصر ایران و به ویژه نام یوسف افتخاری در فراز و نشیب

 1327تا  1307های مسائل مربوط به تشکیالت کارگری در فاصله سال
ای اطالعات شمسی، نام آشنایی است. ولی این آشنایی و اگاهی از پاره

عتصاب کارگران ای از رهبران کند؛ آن که وجسته و گریخته تجاوز نمی
های رضاشاه بود، دوازده سال را در زندان 1308صنعت نفت در سال 

های چپ و کمونیست آن دوره گذراند، اختالف نظرهایی با سایر زندانی
های صنفی نیز درگیر فعالیت 1320های بعد از شهریور داشت و در سال

 و سیاسی بوده است. 
ها ت مربوط به این دوره و اشارات گذرای آنها و خاطراآنچه از نوشته

های آید، بیشتر معرف ناهمخوانی او با گرایشبه یوسف افتخاری برمی
عمده سیاسی روزگار است؛ رقبا و مخالفین اصلی اگر به ناچار از او یاد 

1اند.برایش نشمرده« خرابکاری و تفرقه افکنی»اند، نقشی جز کرده  
نیز چون اصواًل قصد بازنگری اساسی « اصلیرقبا و مخالفین »مخالفان 

دلبسته آن  های گذشته خود نداشته و هنوز هم به نحویبه فعالیت
میلی بوده و هستند اگرچه با اکراه و بی« فرصت بزرگ از دست رفته»

اند؟ ولی طبیعتًا های او سخن گفتهکمتری از یوسف افتخاری و فعالیت
های او کیف باورها و فعالیتتالش چندانی در روشن تر شدن کم و 

                                                 
، ص 1360ایران،  هر مبارزه، تهران، انتشارات حزب تود. چهل سال در سنگ 1

126-  
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تاریخ »اند، آنچه بیش از هر نکته دیگر در باب یوسف افتخاری و نداشته
خورد آن است که بیست سال حضور های او به چشم میفعالیت« نگاری

های سیاسی و صنفی کارگران ایران، به و فعالیت او در صحنه کشاکش
آن چون  و خصوصیات خاص« منسجم سیاسی»تشکیل یک جریان 

« التفاتیبی»مرید و مرادبازی ... نینجامید و شاید بتوان گفت که این 
روزگار از جهتی به نفع وی بوده است. زیرا اینک که تب و تاب 

های آن دوره فروکش کرده است و معیارهای سیاسی آن روز تا کشاکش
حدودی رنگ باخته است، برای آشنایی با این بخش از تاریخ معاصر 

های نه با دشواری زدودن زنگ و غبار حاصل از افسانه پردازیایران 
های تاریخی کشورمان روبرو هستیم و نه مرسوم و معمول پیرامون چهره

از آن بیم داریم که طرح و ارائه موضوع نیز به افسانه سازی جدیدی میدان 
دهد. سرگذشت یوسف افتخاری، ماجرایی است ناشناخته از یک دوران 

ه شناسایی و طرح آن در کنار شناسایی و طرح بسیاری از سپری شده ک
های ناشناخته مشابه، از جهت درک و فهم دیگر مسائل و حرکت

 تحوالت تاریخ معاصر ایران ضروری است. 
شود به سه بخش خاطرات، مکتوبات و آنچه در این مجموعه ارائه می

ر حاصل گفتگوهایی است که د« خاطرات»اسناد تقسیم شده است. 
با یوسف افتخاری داشتیم، که پس از استخراج از  1368پاییز و زمستان 

نوار ضبط صوت و پشت سر گذاشتن مراحل تنظیم و ویرایش آماده 
سلسله مقاالتی است که یوسف « مکتوبات»انتشار شده است. 

تاریخچه نهضت »تحت عنوان  1331تا تیر  1330افتخاری از اردیبهشت 
 19، سال سوم، 16وزنامه اراده آذربایجان )شماره در ر« کارگری در ایران

( منتشر کرده 1331تیر  21، سال چهارم، 69شماره  -1330اردیبهشت 
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های ها پس از اشاراتی به زمینه تاریخی فعالیتاست. در این مقاله
، اصل ماجرا از زمینه تأسیس 1299کارگری در ایران بعد از کودتای 
( آغاز شده، در مورد نحوه 1307اتحادیه کارگری در خوزستان )

اطالعات دقیق و  1308های کارگران و اعتصاب سازماندهی و خواسته
های کارگری مفصلی ارائه شده است. سپس چگونگی تجدید فعالیت

مطرح شده و نحوه تأسیس و فعالیت اتحادیه  1320پس از شهریور 
این تشریح شده است. اگرچه در  1322کارگران و برزگران تا سال 

مقاالت بیشتر سعی بر آن بوده است که جنبه عمومی تاریخ تحوالت 
کارگری در ایران مورد توجه قرار گیرد و حتی االمکان از تاکید و توجه 
بر نقش شخص یوسف افتخاری در این وقایع احتراز گردد، با این حال، 
رکن عمده مطالب الجرم بر تجارب و خاطرات وی استوار است، این 

او دو تفاوت عمده دارد: نخست آن که در « خاطرات»قسمت بخش با 
سرگذشت یوسف افتخاری از دوران نوجوانی آغاز « خاطرات»بخش 

شده و مراحلی چون آموزش در دانشگاه کمونیستی کارگران شرق 
« مکتوبات»)کوتو( و نحوه بازگشت او به ایران را دربردارد که در بخش 

ایام زندان و همچنین جریان مکتوم مانده است. خاطرات وی از 
)که به علت  1322پس از سال « اتحادیه کارگران و برزگران»های فعالیت

)ناتمام ماند.( نیز از دیگر  1331قطع مقاالت افتخاری پس از تیر 
بدان توجه نشده است. به عبارت دیگر « مکتوبات»مباحثی است که در 

ای سیاسی او کامل هاز جهت اشتمال بر کل دوران فعالیت« خاطرات»
های است، ولی از آنجایی که میان تاریخ نگارش مقاله« مکتوبات»تر از 

مزبور و زمان ثبت و تدوین خاطرات او حدود چهل سال فاصله افتاده 
شود بسیاری از دقایق و جزئیات کار از خاطر است، چنانچه مالحظه می
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خاطرات  یوسف افتخاری رخت بربسته است. با این حال همین مقدار
شود، مغتنم و ای را شامل میبر جای مانده، از آن رو که دوران نانوشته

 گرانبها است. 
هایی از مقاالت انگلیسی شرکت نفت در باب بخش اسناد با گزارش

؟ اگرچه در این اسناد از 2شود( آغاز می5تا  1)اسناد  1308اعتصاب 
تی ایران لحاظ چگونگی واکنش رؤسای شرکت نفت و مقامات حکوم

ای از شود، ولی پارهنسبت به این واقعه اطالعات سودمندی مالحظه می
های حضرات، در مقایسه با روایت یوسف افتخاری، بسیار برداشت

و تأکید مقامات انگلیسی  4کند: به ویژه سند شماره اغراق آمیز جلوه می
ه بر نقش فعال دولت شوروی در این واقعه. این که دولت شوروی تا چ

حد مستقیمًا در این جریان دست و یا اصواًل امکان اعمال نفوذ داشته 
است. موضوعی است که بررسی بیشتر آن محتاج اسناد و مدارک 

 بیشتری است. 
از این چند سند گذشته، دیگر اسناد این بخش مربوط به تحوالت بعد 

های ای از این اسناد چون متن سخنرانیاست. پاره 1320از شهریور 
(. سرمقاله روزنامه گیتی 8و  7و  6لیل انقالب آذر در تبریز )اسناد خ

های ( و اعالمیه18و  10های یوسف افتخاری )اسناد (، سخنرانی9)سند 
( و به خصوص متن دو اساسنامه اتحادیه کارگران و 15اتحادیه )سند 

                                                 
است  . این اسناد به انضمام دیگر اسناد خارجی که در این بخش آورده شده 2

ای که خسرو شاکری تحت عنوان ذیل از مجموعه اسناد و مدارک ارزنده

 گردآوری و منتشر کرده است، انتخاب و به فارسی ترجمه شد. 

The Condition of The Working Claas in Iran, ed, C 
Ch?(Florence, 1978).  
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هایی از مرام و مسلک این ( به عنوان نمونه43و  42برزگران )اسناد 
حائز اهمیت هستند. آنچه در این اسناد عنوان شده است از  حرکت

لحاظ تبیین موقعیت واقعی این حرکت در میان عملکرد انبوهی از 
ها و دستجات سیاسی دیگر، در مقایسه با روایت خاطرات شخصی گروه

 با گزارش منابع ثانوی در این باب، حائز اهمیت بیشتری است. 
رح طبه  31و  23و  22و  19و  14اسناد بخش دیگری از این اسناد چون 

ناد مسائل صنفی با مراجع دولتی اختصاص دارد  برخی دیگر نیز چون اس
ست . مکاتباتی ا35و  34و  33و  30و  29و  25و  21و  16و  13و  11

انون قکه جهت رفع توقیف از روزنامه گیتی یا در شکایت از رفتار خالف 
ین اسناد نقش مقامات ارفته است. در های رقیب انجام گو تعدیات گروه

ها در جلوگیری از فعالیت آزادانه های دست نشانده آنشوروی و گروه
تشکیالت یوسف افتخاری آشکار است. بخش دیگری از این اسناد که 

های توصیف کرد، سلسله گزارش« منابع ثانوی»ها را روایت توان آنمی
ارش ( و گز28و  27و  26و  20و  17و  12مقامات دولتی ایران )اسناد 

ها ( و گزارش تشکیالت هوادار روس37و  36مقامات انگلیسی )اسناد 
ها است، جالب آن است که هر یک از این ( از این فعالیت39)سند 

ها منافع متفاوتشان، هر سه در سوء ظن و بدبینی مراجع علی رغم دیدگاه
 نسبت به این حرکت اشتراک نظر دارند. 

آن دارد که در باب دو مرحله مشخص از زندگی و  اینک جای
های یوسف افتخاری، یعنی ایام تحصیل در مسکو و اعتصاب فعالیت
نکاتی چند  1320-25های کارگری و زندان، و دوره فعالیت 1308

 خاطرنشان گردد. 
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شود. اش در اردبیل آغاز میخاطرات یوسف افتخاری از دوران کودکی
 آذربایجان به دست نیروهای روسیه تزاری و این دوره که با اشغال

های سیاسی و انقالبی تنی چند از برادرانش توأم است، تأثیر فعالیت
های گذارد. با آن که وی در سالدیرپایی بر یوسف افتخاری بر جای می

 1917پر تب و تاب بعد از جنگ جهانی اول و مراحل بعدی انقالب 
در خاطراتش تصویر مشخصی از روسیه در قفقاز اقامت داشت، ولی 

بوده  این تحوالت ارائه نشده است. ظاهرًا وی بیشتر گرفتار درس و مشق
 است تا دنبال کردن تغییر و تحوالت سیاسی روزگار. در حقیقت بخش

شود که برای ادامه تحصیل راهی اصلی خاطرات او از زمانی آغاز می
یابد. کوتو( راه میمسکو شده و به دانشگاه کمونیستی کارگران شرق )

در این بخش گذشته از اطالعاتی که درباره نحوه تدریس و مسایل 
خاص این دانشگاه ارائه شده است، مطالب جالب توجهی نیز در باب 

ل حال و روز دیگر ایرانیان دانشجو و اختالف نظرهای حاکم بر محاف
 کمونیستی ایرانیان آن سامان آمده است. 

خالفت با سیاست حمایت از رضاخان، به یوسف افتخاری به علت م
عنوان یک عنصر مترقی که برای مدتی خط مشی نظام شوروی را 

داد، به تاجیکستان اعزام شد ولی پس از چندی با تشکیل می
ها نسبت به نظام نوین ایران، های ایجاد شده در طرز تفکر روسدگرگونی

الیت به ایران اجازه بازگشت به مسکو یافته و پس از چندی برای فع
رود که در آن به خوزستان می 1307عزیمت کرد. یوسف افتخاری در 

ترین مرکز صنعتی کشور محسوب زمان با در بر گرفتن صنایع نفت مهم
شد. در پی خاتمه جنگ جهانی اول صنعت نفت جنوب و بویژه می

تأسیسات و تشکیالت آن در آبادان با سرعت چشمگیری رو به توسعه 
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3نهاد، لی سطح ارتقاء و توسعه شرایط زندگی کارگران چه از لحاظ و 
امکانات رفاهی و بهداشتی و چه از لحاظ میزان دستمزدها به هیچ وجه 

، 1300آذر  17 /1920دسامبر  9با این توسعه و ترقی تطابق نداشت. در 
نفر از کارگران هندی پاالیشگاه آبادان دست به اعتصاب زده  2000حدود 

فزایش دستمزد شدند. روز بعد نیز کارگران ایرانی و عرب و خواستار ا
های پاالیشگاه نیز به تأسی از آنان دست به اعتصاب زده و خواسته

ها موافقت شد، ولی مشابهی را عنوان کردند. با آن که با این خواسته
مسایل دیگری چون مسکن و حق بازنشستگی و نیازهای بهداشتی 

ها اقدامی نشد. چندی بعد در رسیدگی به آنکارگران برجای بود و برای 
نیز بار دیگر کارگران هندی دست از کار  1301اردیبهشت /1922

                                                 
تعداد کارمندان و کارگران ایرانی تأسیسات نفتی آبادان در سالهای  3

که در جدول ذیل منعکس شده  1927/1306و  1923/1302و  1919/1298

 سریع صنعت نفت در این مرحله است.  ۀاست، گویای توسع

اروپایی   متفرقه   جمع 

 دی هن

 سال ایرانی 

3379 38 36 2499 806 1919 

10589 319 220 2654 7336 1923 

14032 1273 527 4062 10171 1927 

 به نقل از: 
Ferier , R. W. The Histiory of British Petroleum Company 
(Combridge, 1982) Vol. t. p. 659 

 به آرشیو اسنادفریر مورخ رسمی شرکت نفت، که برای تدوین تحقیق خود 

شورش »بعنوان یک  1308شرکت نیز دسترسی داشته است، از اعتصاب 

 شوروی ها بوده است، یاد کرده و توضیح بیشتری ۀکه برانگیخت« جزئی

 دهد. نمی
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درصد اضافه دستمزد شدند. این بار توافقی  100کشیدند و خواستار 
حاصل نشد. نیروهای نظامی انگلیسی دست به کار شده و بسیاری از 

رگر هندی از کار اخراج کا 2000سران اعتصاب را دستگیر کردند. حدود 
4و به صورت دسته جمعی به هندوستان بازگردانده شدند.  

های یوسف های بعدی خاطرات و نوشتههمان گونه که در بخش
شود، هنگامی که وی و دیگر رفقایش دست به کار افتخاری مالحظه می

 تشکیالت و سازماندهی کارگران خوزستان زدند، پریشانی وضع زندگی
کاتی اکان بر جای و شاید بدتر هم شده بود. یکی از دیگر نکارگران کم

تی که در این مبحث شایسته تحقیق و بررسی بیشتر است، مسئله مذاکرا
یران ااست که گویا برای تجدیدنظر در مفاد قرارداد دادرسی میان دولت 

و شرکت نفت انگلیس و ایران جریان داشته است و هم در بخش 
و مخالفت « تمدید قراراد»توبات، سخن از خاطرات و هم در بخش مک

های اعتصاب به تشکیالت کارگری با این امر، به عنوان یکی از انگیزه
 ، اعتراض به1308میان آمده است. در این که انگیزه اصلی اعتصاب 

شرایط ناهنجار کار و زندگی در حول و حوش صنعت نفت خوزستان 
ود خماجرا نیز « نصر سیاسیع»بوده است، تردیدی نیست. در این میان، 

رن را به صورت نقش تعدادی از اعضاء تشکیالت کارگری کمینترن و تقا
دهد. ولی ارتباطی که این موضوع اعتصاب با روز اول ماه مه نشان می

توانسته با مذاکرات دولت ایران و مقامات شرکت نفت داشته باشد می
  موضوعی است که محتاج بررسی و تحقیق بیشتر است.

                                                 
4ower A Study in P Persian Oil: Sutton, L.P, -Elwell 

Polities (London, 1955). Up, 168-169 : Ferrier , Tbid, p, 

432.  
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بخش دیگر خاطرات، مربوط به سالهای زندان است که بخش اعظم آن 
در زندان قصر تهران سپری شده و از آنجایی که یوسف جزو نخستین 

هایی را  این تشکیالت بود خاطراتش حوادث و شخصیت« مهمانان»
ر دربردارد که در دیگر خاطرات زندان ایام رضاشاه، مورد توجه قرا

 اند. نگرفته
* * * 

همه زندانیان و تبعیدیان سیاسی ایران آزاد  1320به دنبال واقعه شهریور 
برد با اندکی شدند و یوسف افتخاری نیز که در زندان بندرعباس به سر می

تأخیر خود را به تهران رسانید. در همان هنگام حزب توده نخستین 
کرد، رضا روستا از جلسات خود را جهت اعالم موجودیت برگزار می

نب حزب ماموریت یافت تا افتخاری را به عضویت کمیته مرکزی جا
حزب دعوت کند. یوسف از طرفی شرایط را جهت تشکیل حزب سیاسی 

دید از سوی دیگر بنیان گذاران حزب توده را برای ایجاد در ایران مهیا نمی
دانست. از نظر او سلیمان میرزا اسکندری به چنین جریانی صالح نمی

ت رهبری حزب طبقه کارگر را نداشت. چرا که نه از هیچ وجه صالحی
کرد و نه سابقه چندان درخشانی در نهضت آنان بود و آنان را درک می

داشت. افرادی هم چون آرداشس آوانسیان، عبدالصمد میرزا کام بخش 
های های شدیدشان به سرویسو رضا روستا نیز به دلیل وابستگی

اینده واقعی مردم ایران باشند. بنابراین توانستند نماطالعاتی شوروی نمی
اختالف یوسف افتخاری و بنیان گذاران حزب توده در خارج از زندان نیز 
ادامه یافت. یوسف معتقد بود که حزب ایرانی نباید به دستور نیروهای 

به تشکیل  1321شوروی تأسیس یابد و از این رو بود که در اوایل سال 
دست زد. به جز خود او افراد دیگری « ن ایراناتحادیه کارگران و برزگرا»
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که در اتحادیه همکاری بیشتری داشتند عبارت بودند از: رحیم همداد، 
خلیل انقالب، عزت الله عتیقه چی، ابراهیم علیزاده، نادم انصاری، نادر 

 کلهری، و محمود نوایی. 
ه دست به تأسیس روزنامه گیتی زد ک 1322اتحادیه در ابتدای تابستان 

ارکان رسمی تشکیالت بود و یوسف امتیاز آن را به نام خلیل انقالب گرفته 
5بود.   

ها، های روزنامه گیتی نیز جالب توجه بود. این سرمقالهسرمقاله
کرد و عالوه بر یوسف و دیگر مشکالت سیاسی و کارگری را مطرح می

منو  رهبران اتحادیه، نصرت الله جهانشاملو، علی نقی حکمی و فریدون
6نوشتند.ها را مینیز برخی از سرمقاله  

روزنامه  -1های مهم گیتی چنین بودند: شماره عنوان برخی از سرمقاله
 -4ت آزاد خواهد بود؟ آیا انتخابا -3یم کرد. مبارزه خواه -2گیتی. 

ردم م -8گران اتحادیه کار -6خواهیم ما چه می -5اختناق مطبوعات، 
 ولت و دهقان د -10دوره چهاردهم  تانتخابا -9را غلبه نکنید 

و همچنین « باستیل ایران»از ابراهیم علی زاده مقاالتی تحت عنوان 
ماکسیم گورکی به ترجمه محمود نوایی و « نادر»هایی از کتاب بخش
از محب علی « دو سال جنگ در اتحاد شوروی»هایی تحت عنوان مقاله

                                                 
ز کشور[، انصرت اهلل جهانشاملو افشار، ما و بیگانگان، قسمت اول، ]چاپ خارج  5

منتشر شد.  2/4/1322گیتی. در  ۀخستین شمار. ن167-166، صص 1982

ه نوشته صاحب امتیاز و مدیر مسئول خلیل انقالب بود و در کنار عنوان روزنام

همه  انی است که بیش ازرنجبران ایران متحد شوید. آینده با کس»شده بود: 

 « کنند.می برای رنجبران کار
 . 166، ص 1چهانشاملو، پیشین، ج  6
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ماره گیتی که مالحظه دبیر سپهری در گیتی منتشر شده است. آخرین ش
های بعدی آن منتشر شده است و از انتشار شماره 27/10/1322شد در 

 اطالعی در دست نیست. 
ی یوسف افتخاری نخستین تشکیالت کارگری بود که هرچند اتحادیه
ایت در تهران تشکیل شد، ولی به مرور به نفوذ و حم 20پس از شهریور 

د مجلس چهاردهم و راه یابی چنشوروی و همچنین در نتیجه انتخابات 
ی کارگری آن نفر از اعضای حزب توده به تشکیالت مزبور، اتحادیه

حزب موفق به جذب بسیاری از یاران افتخاری شد. مشکل بزرگ حزب 
که  توده در این راه تالش برای جذب یوسف افتخاری و رحیم همداد بود

 موفقیتی به دنبال نداشت. 
خست کار میان خلیل انقالب آذر و دیگر اعضای ظاهرًا از همان مراحل ن

هایی پدیدار شد و خلیل انقالب در عین حال که چهره اتحادیه اختالف
 1322پرشور و شوقی بود، روحیه نامتعادلی نیز داشت. نخست در مهر 

7کنیم.گزارشی مبنی بر ائتالف او با حزب توده مالحظه می چندی بعد  
روزنامه رعد امروز مشعر بر حمایت خلیل نیز در پی انتشار مطالبی در 

8اتحادیه کارگران از سیدضیاء الدین طباطبایی« رییس»انقالب  یوسف  
افتخاری وادار شد. از طرف اتحادیه کارگران ایران، توضیح دهد که 

اتحادیه خود او است و نه خلیل انقالب. عالوه بر آن در مورد « صدر»
اتحادیه کارگران »اظهار داشت  نیز« مزایای حکومتی سید ضیاء الدین

که به مبنای مبارزه اقتصادی تأسیس و تشکیل گردیده عالوه بر این که 

                                                 
 12 ۀسند شمار 7
 است رعد امروز منتشر شده 1322آبان  8ظاهراً این مطالب در شماره مورخ  8
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نماید. نسبت به هر از مداخله در امور سیاسی خاصه خودداری می
حکومتی که به منظور تحکیم اصول استثمار و فشار طبقه کارگر برقرار 

ید ضیاء الدین باشد شود بدبین است، خواه این حکومت در تحت نظر س
9و خواه تحت نظر قوام السلطنه و خواه هر کس دیگر،  با این حال چندی  

از  –و از جمله خلیل انقالب آذر  –بعد گروهی از همکاران افتخاری 
اتحادیه کارگران جدا شده و با گروه کارگری حزب توده، شورای 

 ی کارگران و زحمتکشان را تأسیس کردند.متحده
تخاری، ابراهیم علی زاده، خلیل انقالب، عزت الله عتیقه چی، از گروه اف

کریم ممتحن، نادم انصاری، حبیب جلیل و اسدالله قدرتی در این ائتالف 
1شرکت کردند.  0 بدیهی بود که در ان روزگار حزب توده تاب تحمل یک  

ی کارگری واقعی را در برابر خود نداشت، به ویژه آن که اتحادیه
خاری ماهیتی کارگری تر و مستقل تر از تشکیالت حزب ی افتاتحادیه

توده داشت. بنابراین به دلیل ناامیدشدن از همکاری یوسف و باقی 
ها در مورد یک کاسه ی یارانش و نیز بر اثر فشار مستقیم روسمانده

های کارگری چپ، رسمًا و علنًا شدن و روشن شدن تکلیف اتحادیه
 اتحادیه کارگران آغاز شد.  کوشش برای از صحنه خارج کردن

اتحادیه ی کارگران در تبریز علنًا توسط عمال حزب  1323در اول پاییز 
ریا )رییس تشکیالت کارگری حزب توده در توده به رهبری محمد بی

1تبریز( اشغال و غارت شد. 1  

                                                 
 1322آبان  13، مورخه 78 ۀنوبهار، شمار 9
 24 ۀسند شمار 10
 30و  29 ۀاسناد شمار 11
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د و شدت این قبیل اقدامات تنها به مورد باال محدود نشد و مرتب بر تعدا
ری ، یوسف افتخا1324شد. تا جایی که در بیستم اسفند آن افزوده می

روز روشن توسط عوامل حزب توده در تهران ربوده شد و به زندان 
 شخصی رضا روستا منتقل شد. 

بود   جالب آن است که این زندان به مراتب بدتر از زندان رژیم رضاشاه
ز کوچکترین امکان زیستی برای اسرا در آن فراهم نبود. یوسف پس ا
ر اعتراض برخی از اعضای حزب و مقامات دولتی و بر اثر درز این خب

 در جراید پس از چند روز آزاد شد. 
ی کارگران به یوسف افتخاری به عنوان نماینده 1324در اول مهر 

کنفرانس کار در پاریس اعزام شد. از جانب حزب توده نیز ایرج 
نان به پاریس رفت، اسکندری به فرانسه رفت. هیاتی که افتخاری با آ

ی کارگری حزب دیرتر از موعد به جلسات کنفرانس رسید و لذا اتحادیه
1توده در آنجا به نمایندگی از ایران شناخته شد.  2   

 1320شد،  پس از اتهام تروتسکیسم که از دوران زندان به یوسف زده می
جاسوسی »هم ادامه داشت، ولی چون این حربه کارگر نشد اتهام جدید

را مطرح کردند. این اتهام نیز مانند تروتسکیسم بیشتر از « ربانیشه
شد. به قول جهانشاملو جانب آرداشس آوانسیان و رضا روستا مطرح می

رضا روستا که پادوی رسمی سفارت روس بود، چون مرد نادانی نیز »
بود، جاسوسان و عاملین رنگارنگ و جور و واجور شرکت نفت چون 

شناخت، اما به دید و نمیها را میهد و مانند آناسکندر سرابی و جا

                                                 
 402-401و  073-8ی، پیشین، صص ایرج اسکندر 12
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یوسف افتخاری که کارآمدترین پیش کسوت  کارگران ایران بود. لکه ی 
1چسباند.بدنامی می 3  

ی های کارگری یوسف افتخاری، در پی خاتمهی بعدی فعالیتمرحله
عی بحران آذربایجان و افول نفوذ حزب توده است. وی در این مرحله س

ش او نیز با که اتحادیه نوینی در خوزستان برپا دارد ولی این تالکند می
ای و در مراحل بعدی کارشکنی مقامات دولتی های تودهمخالفت گروه

ی مواجه شده و یوسف افتخاری پس از بیست سال به تدریج از عرصه
 ناره گیری کرد. کهای صنعتی و سیاسی فعالیت

* * * 
ای م نخست از لطف و محبت جناب آقدانیدر خاتمه بر خود فرض می

های جناب آقای دکتر مهیار خلیلی و یوسف افتخاری، سپس راهنمایی
ی اراده همچنین مساعدت جناب آقای رحیم زهتاب فرد که دوره

 آذربایجان را در اختیارمان نهادند، تشکر کنیم. 
 مجید تفرشی  -کاوه بیات

 1370خرداد 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 168هانشاملو، پیشین، ص ج 13
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 فصل اول 

 خاطرات
 بخش اول / از تولد تا اسارت 

 دوران کودکی در اردبیل 
ش موقعی به دنیا آمدم که قسمتی از ایران  1281من در اردبیل در سال 

سال دارم. پدرم را در یک  88های تزاری بود و اکنون تحت تسلط روس
ها بودم. ترین آنسالگی از دست دادم. ما هفت برادر بودیم و من کوچک

زرگ من عزیز افتخاری بود که او را در موقع سلطنت رضا شاه با برادر ب
ها را ای از ایرانییک عده به روسیه تبعید کردند. در روسیه استالین عده

که کشت او را هم به زندان تاشکند در ازبکستان فرستاد و در زندان فوت 
کرد. عزیز یکی از مؤسسین حزب سوسیالیست در اردبیل بود و ما هم 

تعلیمات او بودیم. برادران دیگرم عظیم، رحیم، کریم، غفور و  تحت
ها بیشتر با روسیه رفت و آمد و تجارت عبادالله افتخاری بودند. آن

داشتند. از این برادرانم به جز عزیز، رحیم هم انقالبی بود که او نیز به 
های سیبری بود که مرخص روسیه تبعید شده و هفت سال هم در زندان

ها خواستند که او را در آنجا نگه دارند. گفتند در حق شما سشد. رو
جهت شما را زندانی کردیم. ولی او گفت دیگر اینجا اشتباه شده، بی

مانم و به ایران برگشت. این اوضاع برادرهایم بود. چون در روسیه نمی
کردم. تجارت برادرانم تجارت داشتند، من هم غالبا آنجا رفت و آمد می
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ر آذربایجان، ترکستان و غیره بود. برای رفت و آمد به روسیه بیشتر د
 شدیم. پاسپورت الزم نبود و بدون مشکل از سرحد رد می

 برادرانم معموال ظروف آالت، پارچه و لوازم فلزی به ایران وارد
 کردند. کردند. از ایران هم برنج و این چیزها حمل میمی

ب دموکرات فعالیت داشت. در اردبیل یک حزب سوسیالیست و یک حز
حزب سوسیالیست تقریبا مستقل و مربوط به ایران بود ولی با 

قاز ارتباط داشت. منتهی نه ارتباطی که دستور عامیون و قف -اجتماعیون
ای از باکو بگیرند. در آن موقع هنوز دستوری در کار نبود. گاهی عده

مدند. اکبر و غفار آهای آمدند. من یادم هست دو نفر از قفقاز به ناممی
اکبر  خواهیم میرزا علی اکبر مجتهد را بکشیم. میرزا علیگفتند میمی

مجتهدی بود بسیار منتقد و شجاع. برادر بزرگ من عزیز نگذاشت. 
خواهیم کار را پیش ببریم نه با ترور. گفت ما با تئوری و گفتار می

 هم مربوط بودند.  هاارتباطشان با قفقاز به این اندازه بود. با دموکرات
های بعد از جنگ جهانی اول که حاکم اردبیل صارم السلطنه در سال

های سوسیالیستی ی ما برادران را به خاطر فعالیتاهل نمین بود. همه
گرفتند و در نارین قلعه زندانی کردند. دور قلعه خندق بود و در آن آب 

انزده شانزده بر از شد. زندان پانداختند و رفت و آمد از روی پل میمی
سطح زمین پایین تر بود. سلول ما هم در آن ته واقع شده و وحشتناک 
بود. فضای آن جا نیز مرطوب و تاریک بود. روی هم بیست و یک نفر 

ی زندانیان زنجیر زده و پای همه را به اینجا زندانی بودند. به پای همه
تند همه شان باید رفیک زنجیر بسته بودند. اگر برای رفع حاجت هم می

رفتند. مرا چون سنم کم بود پابند و دستبند نزده بودند شدند و میبلند می
کردم. وقتی هم که پس از ها کمک میها خوشحال بودند که به آنو آن
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یک هفته مرا مرخص کردند، اوقاتشان تلخ شد که اقاًل این کمک ما 
گناه ها، بیاین زندانی بود. در آنجا ما پنج برادر را گرفته بودند. اکثر

بودند. دو تا از برادرهای من احساسات انقالبی، تشکیالت و سازمان 
داشتند. سوسیالیست بودند. اما دو تای دیگر اصاًل در این رشته نبودند. 

پرسیدند چرا در خواند و وقتی میها دائمًا در مسجد نماز مییکی از آن
 گفت ثوابش بیشتر است. مسجد؟ می

ها به پدرم ارادت خاصی داشتند و غالبًا شهر اهل نمین بود و نمینیحاکم 
شدند. وقتی که  از زندان آمدند به منزل ما وارد میوقتی از نمین می

 مرخص شدم، مادرم مرا فرستاد پیش حاکم که برای آزادی برادرهایم
ایر اقدام کند. رفتم به دارالحکومه. دیدم که با یک عده از سران عش

خوردند و مست بودند. ها مشروب میکنند. همه آناند قمار مینشسته
شناخت. آدم چاقی بود که غالبًا سوار بر اسب در شهر رفت حاکم مرا می

کرد. مادرم پیغام داده کرد و از روی اسب با من سالم علیک میو آمد می
اش را صدا کرد. بود که تمام پسرهایم در حبس هستند. حاکم فراشباشی

شناخت. حاکم به فراشباشی گفت: اقًا او هم نمینی بود و ما را میاتف
نم. آمدیم فعاًل برو یکی از این اخوانش را آزاد کن تا برای بعدی اقدام ک

شود؟ گفت آخر شود. گفتم چطور میو فراشباشی گفت: این طور نمی
این  این کار خرج و مخارجی دارد. گفتم نه، حاکم دستور داده. گفت نه

خواهد. فراش را نیست. برگشتم پیش حاکم و گفتم آقا این پول می طور
صدا کرد و گفت برو. بعد آمدیم و فراش دوباره گفت حاکم شوخی 

کند. باید یک پولی بدهی. دوباره برگشتم پیش حاکم و گفتم که بابا می
گوید. او را صدا کرد و یک فحشی داد و باالخره رفت و یکی این چه می
 یم را مرخص کرد. از برادرها
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کردند. ها را خیلی اذیت مینظمیه روبروی خانه ما بود و در آن جا زندانی
ها کمک بردم و به آنها، از خانه آش میمن معمواًل برای زندانی

کردم. حاال چه سیاسی بودند و چه غیر آن. یک زندانی بود به اسم می
ای آن است که بر موالزاده، یک روز برایش آش بردم. گفت از آش بهتر

ناب ما یک هیزم کلفت بیاوری که زیر زنجیر بگذاریم. بعد هم برایش ط
 بردم و فرار کرد. بعدها در باکو او را دیدم. 

ود، مدتی پیش از این حوادث هنگامی که قوای روسیه هنوز در اردبیل ب
ای ها را ترور کند. محلهرحیم برادرم سعی کرد ژنرال فدوروف فرمانده آن

ها در آنجا بود. شب رحیم به در نام قاجاریه بود که سربازخانه روس به
فظ فدروف منزل او رفت و در زد که تا در را باز کرد او را ترور کند. محا

ژیر که نامش سلیمان و از تاتارهای روسیه بود تیر خورد ولی نمرد. آ
ه چ کشیدند و شلوغ شد ولی رحیم توانست فرار کند، نفهمیدند، که کار

کسی بود. کسی را هم زندانی نکردند. به رحیم مشکوک بودند ولی 
کردند. ولی اساسًا مدرکی نداشتند. گاهی او را برای چند روز زندان می

ها بیشتر با عشایر سروکار ها به این مسایل زیاد توجه نداشتند. آنروس
 داشتند. چون عشایر هم مسلح بودند و هم تعدادشان زیاد بود. 

 قفقاز 
بود که به قفقاز رفتم. البته در روسیه  1917کنم که زمان انقالب فکر می

اتحاد »انقالب شده بود ولی در قفقاز هنوز خبری نبود. در باکو به مدرسه 
فرقه رفتم که ایرانی نبود. در آن »ای به نام رفتم و بعد به مدرسه« ایرانیان

ها است. از ایرانیاوقات از حوادث قفقاز فقط جنگ ترک و ارمنی یادم 
شان از قفقاز ها بیشتر روزیهم تعدادی کشته شدند. آذربایجانی
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آمدند. پولی که از گذشت. چون در ایران کار نبود و بیشتر به آنجا میمی
خورد. گاو و گوسفند آوردند در ایران خیلی به دردشان میآنجا می

د. حتی در دهات فروختنخریدند یا با خود جنس آورده و در ایران میمی
آذربایجان هم سماور بزرگ ورشویی بود که به احترام مهمان در آن چای 

 کردند. درست می
من در قفقاز فعالیت سیاسی نداشتم. بیشتر مشغول تحصیل بودم. 

دادند و زبان روسی دبیرستان بود و به زبان ترکی درس می« فرقه»مدرسه 
قط دکتر سالم الله جاوید را ها فشد. در باکو از ایرانیهم تدریس می

خواند و رفتم. او هم درس پزشکی میشناختم و غالبًا به منزلش میمی
 هم رابط بین حزب کمونیست ایران و بین الملل سوم بود. 

رکت پس از شکست انقالب گیالن برادران آقایوف هم که در آن انقالب ش
ی گروه دیگر داشتند و کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بودند هم با

ها احسان الله خان بیشتر معروف ها به باکو آمدند. از این ایرانیاز ایرانی
ها وضع خوبی نداشتند. با کسانی که از گیالن برگشته و بود. ایرانی

کردند. برخورد با شکست خورده بودند، در روسیه هم خوب مدارا نمی
تند با ایران خواسها میها بستگی به دیپلماسی داشت. اگر روسآن

شان بستند، پراکندهها را میقرارداد ببندند و نزدیک شوند، باشگاه آن
خواباندند. بعد اگر در قراردادهای شان کردند و سروصدایشان را میمی

ها را شروع شد و این صحبتها باز میشدند فورًا باشگاه آنموفق نمی
 ها. این حرف گذرد و ازندوستان از ایران میهکردند که راه می

خاطرم هست که احسان الله خان پسرش را فرستاده بود مسکو که در 
که ما بودیم درس بخواند. من هم کوشش کردم که او را « کوتو»دانشگاه 
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قبول کنند. ولی پسر احسان الله خان عقل و شعور درستی نداشت و 
 موفق هم نشد. 

 « کوتو»مسکو و دانشگاه 
1ه کوتووارد دانشگا 1923در سال  4 در مسکو شدم. جریان ورودم به این  

دانشگاه به این صورت بود که پس از ورود به مسکو نزد سلطان زاده 
رفتم. سلطان زاده رییس حزب کمونیست ایران و از دوستان برادرم رحیم 
بود. از دیدن من خوشحال شد. مثل این که با برادرم خیلی صمیمی بود. 

رفی کرد. عالوه بر هیات علمی و فرهنگی سلطانزاده مرا به دانشگاه مع
دانشگاه، یک هیاتی هم مافوق بود که ماهیت افراد را تحقیق کند که چه 

ها مبالغ گزافی خرج شوند. چون خارجیکاره هستند و چرا وارد می
کردند که جاسوس وارد کنند و یک مدتی هم موفق شده و کارهایی می

گر افرادشان که به دانشگاه وارد ها و دیها و هندوچینیاز طریق چینی

                                                 
  KUTIVدانشگاه کمونیستی کارگران شرق ) 14

Kommunistitche?ki Universitet Troujenika Vostoka 
مرکزی حزب کمونیست  ۀبنا به دستور کمیت 1921این مؤسسه در آوریل  

 س شد. در آغازشرقی شوروی تأسیهای روسیه برای آموزش کارگران جمهوری

تحت سرپرستی کمیسریای آموزش قرار داشت ولی از اکتبر همان سال تحت 

 نظر کمیسریای امور ملیتها قرار گرفت. در این مؤسسه رشته 

اد و هایی چون امور حزبی و سیاسی، فعالیتهای کارگری و اتحادیه ای، اقتص

وسکی مدیریت و حقوق توسط افرادی چون لوناچارسکی، کراسین و پوکرو

الین شد. کوتو برای مدتی تحت سرپرستی برویدو یکی از عوامل استمی تدریس

ن را بر در کمیسریای امور ملیتها قرار داشت، پس از اونیز شومیاتسکی امور آ

اصلی آن  ۀتدریس آن سه ساله شد. وظیف ۀدور 1923عهده گرفت. در سال 

 و( های شرقی بود. )کمونیست برای فعالیت در کشورای تربیت کادرهای حرفه
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کرد، مرا پیش کرده بودند صورت دادند. بنابراین هیات مزبور دقت می
شخصی به اسم کیتاکاروفسکی فرستادند که در مورد ایران هم مقاالتی 

های روسیه و رئیس شعبه نوشت و از یهودیمی« ایراندوست»به اسم 
جا که فت فردا بیا. از آنشرق بین الملل سوم بود. من پیش او رفتم، گ

خواهد پیش او آمدم دیدم نیک بین در اتاق انتظار نشسته و میبیرون می
برود. نیک بین مرا دید و یکه خورد. با این که با هم آشنایی چندانی 

ها که کرد که من با آقایفشاخت. تصور مینداشتیم ولی مرا از باکو می
ها ط دارم و شاید هم از طرف آنیک وقتی عضو کمیته مرکزی بودند ارتبا

ها بد بود. گویا در گذشته در کمیته ام. نیک بین با آقایفمعرفی شده
ها سوابق شان از مرکزی حزب کمونیست با هم رقابتی داشتند. آقایف

نیک بین بیشتر بود. با حزب کمونیست روسیه هم کار کرده، ولی اینک 
مهمی داشتند. نیک بین تصور  کنار رفته بودند، در باکو بودند و مشاغل

ها اهل اردبیل بودند و من هم اردبیلی هستم، یک کرده بود چون آن
ارتباطی با هم داریم. در صورتی که چنین نبود. خالصه نیک بین پیش 

ها به اینجا آمده گوید که این از طرف آقایفکیتاکاروفسکی رفته به او می
یش کیتاکاروفسکی رفتم، دیدم است تا اختالف بیندازد. فردای آن روز پ

کشد آن محبتی که روز اول داشت حاال برعکس شده. خودش را کنار می
توانیم بپذیریم و باید بشناسیم، مأیوس شده گوید ما هر کس را نمیو می

 و بیرون آمدم. 
کردم. لطیف زاده در آن زمان زاده زدگی میمن در مسکو در منزل لطیف

کرد. ولی اول به منزل یکی از رفقای می عضو حزب بود و تحصیل هم
برادرم )رحیم( به اسم جهانگیر رفتم که مقیم قفقاز، استاد دانشگاه و آدم 
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1دانشمندی بود. 5 روم نزد جریان را تعریف کردم. گفت فردا می 
کیتاکاروفسکی و این مسئله را روشن خواهم کرد. فردا پیش 

با تزار مخالف بودند و  گوید: اینها از قدیمکیتاکاروفسکی رفته می
کنید. خاطرتان جمع باشد. بعد ها چنین میجنگیدند و حاال شما با آن

به من گفت پیش او برو. رفتم و دیدم خیلی متواضع و خوش برخورد 
گرفتند. شده است. خالصه رفتم و امتحان دادم. دو نفر از من امتحان می

ه سواالت سیاسی های عثمانی و یک نفر دیگر کپیرزنی بود از ترک
دادم. باالخره دیدم کرد و آن مقداری که معلومات داشتم جواب میمی

کنم اسمش حلیمه اند. به آن پیرزن که فکر میکه خیلی سخت گرفته
ها حالی کن که این از اردبیل آمده، اوف بود به ترکی گفتم که بابا به این

ی اکبر مجتهد هم در اردبیل هم وضع این طور است، در دانشگاه میرزاعل
گویند؟ استخوان خرد ها چه میاند. اینبه ما این چیزها را یاد نداده

ها حالی کرد. از من ایم اینجا. او این مطلب را به آنایم و آمدهکرده
پرسیدند چند زبان بلدی؟ گفتم خیلی. گفتم زبان تاتار بلدم، تو بلدی؟ 

بلدی؟ گفت نه. گفتم کنم گفت نه. گفتم این ترکی که دارم صحبت می
ترکمنی بلدم، ترکی تمام نقاط را یکی یکی شمردم. گفتم: فارسی هم 
بلدم، تو بلدی؟ گفت نه. گفتم: حاال انصافًا من بیشتر بلدم یا تو؟ شروع 
کرد به خندیدن و قضیه دوستانه شد و پذیرفته شدم. بعد از آن که پذیرفته 

ودم. بیشتر تحت تعلیم شدم، شروع به درس خواندن کردم و راضی هم ب
1سندیکاها یعنی پروفینترن  6  قرار داشتم.  

                                                 
 اسم اول او جهانگیر بود. نام فامیلی او را به خاطر ندارم.  15
 پروفینترن. تشکیالت جهانی کارگری وابسته به کمینتون 16
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های مارکس و انگلس و لنین تدریس بیشتر نظریه« کوتو»در مدرسه 
های جهانی. شد و بعد هم مسایل نهضت سندیکانی و انقالبمی

دادند. در مسکو حدود دو ماه نیز در سال در سازماندهی را عماًل یاد می
کردم. در سندیکای خود های تراموای کار میاگنکارخانه تعمیر و

نه کارخانه هم فعالیت داشتم و نحوه اداره کردن سندیکاها و این گو
ها را یاد گرفتم. حزب کمونیست ایران هم جلساتی داشت. به فعالیت

خاطر دارم که در یکی از این جلسات سلطان زاده برای ما صحبت 
ای چینی بیرون آمدند و چون ، عدههای اطرافکرد. از یکی از اطاقمی

اه دیدند که ما جلسه داریم، همگی روی پنجه پا و یواش و یواش به ر
ده خود ادامه دادند که صدای پای شان ما را ناراحت نکند. سلطان زا

کنند! سلطان روند و تند تند انقالب میها یواش یواش راه میگفت این
ازه آمده و روسی تانی بودند که کرد، اگر کسزاده به روسی سخنرانی می

کردند و بلد نبودند نیک بین یا ستارزاده یا دیگران به فارسی ترجمه می
شد. سلطان زاده اگر همه ایرانی بودند به فارسی سخنرانی و گفتگو می

 اش بهتر بود. فارسی کم بلد بود، ترکی

 کنگره شرق شناسان و مساله رضاخان 
پیش آمد. احمدشاه در خارج بود و قرار در این میان موضوع رضاخان 

شد که رضاخان تشکیل جمهوری بدهد. روتشتین سفیر شوروی و 
آخوندزاده که عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران بود و موسوی 

گفتند که دیگر رضاخان از خودمان است و که با روسیه مربوط بود می
مونیست بشود و حتی گویا به او پیشنهاد کرده بودند که عضو حزب ک

ها مسلمانند و اگر من رضاخان گفته بود که حاال زود است. چون ایرانی
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این کار را بکنم ممکن است از ما برگردند و شما کار خودتان را بکنید. 
ای مرکب از شرق شناسان در مسکو کنگره 1924در این میان در سال 

سوم و اتحاد جماهیر شوروی، بعضی از اعضای برجسته بین الملل 
های مختلف از تجار ملی گرفته تا حزب کمونیست شوروی و ایرانی

ها تشکیل شد. در یک جلسه گفته شد که رضاخان مردی کمونیست
خواه خواهد ایران را به طرف ترقی سوق بدهد، آزادیاست مترقی و می

خواهد رژیم سلطنتی را تبدیل به جمهوری بکند. ما گذاشتیم است و می
انند مصطفی کمال تقویت شود. غالبًا با این نظر موافق بودند، که او نیز م

ی دادند. اغلب حضار با این نظریه که نظریهها میچون نظر را شوروی
ها بود موافق بودند. فقط سه نفر مخالفت کردند. یکی الدین شوروی

زاده بود که قباًل اسمش را بردیم. یکی هم برادر نیمایوشیج و دیگر لطیف
ها جوان تر بودم. من محصل دم. ولی هر سه جوان بودیم و من از آنمن بو

1کوتو بودم و آن دو در دانشگاه شرق شناسی  7 کردند. تحصیل می 
خواستم به ایران برگردم ولی به علت این تحصیالت من تمام شده بود. می

مخالفت گفتند که شما نباید ایران بروید، چون با رضاخان مخالفید و ما 
روید و این دوستی ما به هم خان دوست و موافق هستیم، شما میبا رضا

خورد و نباید بروید. پرسیدم کجا برویم؟ گفتند بروید باکو. باکو رفتن می
های زیادی بودند و اگر در من صحیح نبود. برای این که در باکو ایرانی

بایست از مراجعت به ایران چشم پوشی کنم. کردیم میآنجا فعالیت می

                                                 
ماسی دیپل ۀاین دانشگاه دو شعبه داشت. اقتصادی و دیپلماسی. آنها که شعب 17

 می را تماشدند و انهایی که اقتصادمی کردند قنسول و سفیرمی را تمام

 شدند. می اقتصادی ۀکردند، وابستمی
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لی عالقه خاصی به ایران داشتم و تمام نیتم آن بود که به آن جا بازگردم و
 توانیم انجام بدهیم در ایران و خودمان انجام بدهیم. و هر کاری که می

شد از او تصمیم گرفتم به مالقات استالین بروم. در آن زمان هنوز می
 شد.وقت مالقات گرفت. رفتم و اتفاقًا بدون معطلی زیاد وقت داده 
تی. داخل دفتر کار او شدم. خودم را معرفی کردم و گفت خیلی جوان هس

ام آمده واقعا هم سنم کم بود. این موضوع را که ایرانی هستم و از ایران
گر ااینجا تحصیل کنم و از مارکس و لنین و غیره اطالع حاصل بکنم و 

م. بعد ها را اجرا کنم به او گفتخوب است به کشور خودم بازگردم و آن
گویند تو با رضاخان مخالفی به ایران نرو. اگر گفتم که حاال به من می

داند که من نروم و رفتن من برایش ضرر دارد دولت شوروی صالح می
اند که بعدها من نتوانم از روم، ولی جایی را برایم معین کردهمن هم نمی

جا را آن جا به ایران بروم. استالین خودش قفقازی بود و وضع آن 
اند؟ گفتم باکو که پر از ایرانی است و اگر دانست. پرسید کجا را گفتهمی

توانم به ایران بروم. به آنجا بروم همه مرا خواهند شناخت و بعدا نمی
ه به کتبسمی کرد و تلفن را برداشت و به مرکز اتفاق جوانان تلفن کرد 

برود  خواهدفالنی هرکجا که در داخل اتحاد جماهیر شوروی می
 مأموریت بدهید. 

ون چدر این زمان پروفینترن مرا در اختیار دولت شوروی گذاشته بود، 
آمدم، یا در اختیار پروفینترن تحصیالتم تمام شده بود یا باید به ایران می

خواهی یباشم و یا در روسیه بمانم. مقامات پروفینترن پرسیدند که کجا م
جا ها کسی آناست و از ایرانی بروی؟ گفتم تاجیکستان. آنجا دوردست

 ها هم موافقت کردند. نیست. آن



36 
 

 سفر به تاجیکستان 
من اول به جمهوری ازبکستان رفتم. در آن زمان هر جمهوری در 

های دیگر نماینده داشت. در ازبکستان به مالقات نماینده جمهوری
ام ه نتاجیکستان رفتم. نماینده تاجیکستان در سمرقند یک افغانی بود ب

ار محمد. تازه از راه رسیده بودم و بر حسب معمول روسیه با یک شلو
ه وپیراهن ساده و گرد و خاکی به دفتر او رفتم. به یک خانم روس ک

خواهم با رفیق محمد مالقات کنم. گفت حاال منشی او بود گفتم که می
 ومشغول است. کار دارد، بنشین و یک کتاب داد به من و گفت بخوان 

شو، خواندم و مشغول شدم. بعد یک ساعت بعد از ظهر شد و مشغول 
ق گفت: برویم. گفتم: کجا؟ گفت: کار ما تمام شد. گفتم: من با رفی

محمد کار داشتم، چرا نگفتی؟ گفت: آخر رفت دیگر. دیدم تحویل 
خانه. اند که چه کار داری، چه کار نداری؟ بلند شدم رفتم مهماننگرفته

انم خدم، لباسی پوشیدم. فردای آن روز آمدم، آن بعد رفتم استحمام کر
ی؟ مرا نشناخت. بلند شد و ناز و غمزه ای. گفت: آقا با کی کار دار

رمایید. گفتم: با رفیق محمد کار دارم. رفت و پس از مدتی آمد و گفت: بف
بایست ترتیب مسافرت گفتم: لباس کار خودش را کرد! محمد مزبور می

 اد. دمرا به تاجیکستان می
ها فوق العاده های یاسماچی راه را مسدود کرده بودند، آنشورشی

شان بریدند، سیستمگرفتند خمیتین او را میوحشی بودند و هرکس را می
ها به این بود. محمد مرا معرفی کرد به ارتش مرز که تحت حمایت آن

ر تاجیکستان رفتم. وارد دوشنبه شدم که بعدًا اسمش استالین آباد شد. د
خانه بود که دوشنبه نه مهمانخانه بود و نه جایی برای اقامت. یک قهوه
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های آنجا کردند ولی خیلی کثیف بود از ایرانیمسافران در آنجا اقامت می
1سراغ مهدی طهماسبی  8 را گرفتم و به منزل او رفتم. اتاقش مرتب بود  

 و پذیرایی کردند. مدتی آن جا بودم. 
ان شورش اد ارتش ایران به نام لهاک خان در خراسدر این ایام یکی از افر

کرده بود و پس از شکست شورش، او و یارانش به روسیه گریختند. 
ها را به دو قسمت کردند. گروهی را و از جمله خود لهاک ها آنروس

ادند. دخان را به مسکو فرستاده و گروه دیگر را نیز در تاجیکستان جای 
ها کار الدین مرا خواست و گفت برای آندر تاجیکستان بودم که محی 

اشته پیدا کن. تصادفًا محتاج کسانی بودیم که حتی دو سه کالس سواد د
ها در آن موقع گذاشتیم که الفبا درس بدهند. تاجیکها را میباشند. آن

ها را به دو قسمت کردم. باسوادها را که حتی کسی را نداشتنند. من آن
سوادها را نیز که بیشتر برای تدریس و بیتا شش کالس سواد داشتند 

 . کشاورز بودند برای زراعت. خود لهاک خان را بعدها در مسکو دیدم
روزی به دیدن یکی از اتباع او که در بیمارستان بستری بود رفتم. 

شود و جا هم یکی رئیس میکرد آنالعاده خوشحال شد، خیال میفوق
کرد ما از بزرگان هستیم و ییکی بزرگ است و دیگری کوچک و فکر م

ایم. شروع به درد دل کردن کرد و گفت: آخر این لهاک به دیدنش رفته
بود چه چیز ما « انقالبت»بود مادرم « انقالبت»خان را بگو پدرم 

گفت: یک من تریاک بود؟ زندگی ما هم که خوب بود. می« انقالبت»
نند انداختنم توی چاه. کداشتم گفتند  اگر تریاکت را بگیرند تیرباران می

ها سطح فکرشان خیلی پایین بود. لهاک ایم. ایناین همه خسارت دیده

                                                 
 بعدها کامبخش او را لو داد و زیر شکنجه مرد.  18



38 
 

شان هم شان بوده و فرمانی داده بود. حزب و دستگاهخان فرمانده
یعنی پاداش دادن. افراد زیادی « پاداشیست»نام داشت. « پاداشیست»

ها تعریف ننداشتند. ناراضی بودند و شورش کرده بودند. بعضی از آ
ها کردند که زد و خوردی کردیم و عقب نشستیم. گفتند که شورویمی
پذیرند. آمدیم دیدیم قوای ارتش شوروی در دو ردیف صف کشیده می

اند استقبال ها آمدهاست. از مرز گذشتیم. خیلی خوشحال شدیم که این
سلحه ها ما را محاصره کردند و گفتند باید اما ولی وقتی آمدیم، شوروی

را بدهید و ما را خلع کردند و فرستادند به داخل شوروی. افراد لهاک 
خان شعور سیاسی زیادی نداشتند. حاال شاید که خودش یک فکری 

 داشته است ولی افرادش خیر. 
از دیگر کسانی که در تاجیکستان مالقات کردم ابوالقاسم خان الهوتی 

پس از یک شورش ناموفق بود. وی در ایران صاحب منصب ژاندارم بود و 
به شوروی گریخته بود. شورش الهوتی به ابتکار خودش بود و بنابراین 

گرفتند. موقعی که به تاجیکستان آمدم در روسیه هم زیاد تحویلش نمی
همان گونه که گفتم محلی برای اقامت نداشتم و پس از مدتی اتاقی به 

در آن زمان مسافرت  من دادند که در اصل متعلق به الهوتی بود )الهوتی
ی خوبی با او نداشتند. الهوتی های تاجیکستان اکثرا میانهبود( ایرانی

گفت. شد پرت و پال بسیار میآدمی عصبانی بود و وقتی که عصبانی می
کند  رنجاند. خالصه در این بین از تاشکند تلگراف میو اطرافیانش را می

های مخالف از این ایرانی که عازم هستم و اتاق مرا خالی کنید. دیدم
خود با او گویند که دیدی حق با ما است و بیمساله را عنوان کرده و می

مخالف نیستیم. خالصه من آن اتاق را خالی کردم و برخوردی پیش 
نیامد. کسانی که با او مخالف بودند دو نفر ایرانی به نام دیلمی و مسیح 



39 
 

کار مهمی داشت. الهوتی در بودند. دیلمی در اداره فرهنگ تاجیکستان 
آن زمان زن نداشت. بعدها یک زن روس گرفت که گویا تحصیل کرده 
هم بود، تا آن زمان وضع خوبی نداشت ولی بعدًا که به تمجید و ستایش 

گفتند زن الهوتی در ایران از استالین پرداخت کار و بارش خوب شد. می
 ها بوده است. جاسوس شوروی

آمد منزل گفت اول میبودم. هر وقت که شعر میمن با الهوتی دوست 
گفت: نه تو گفتم: آقای الهوتی خودت بخوان. میخواند. میو برایم می

ش بگیر و بخوان. یک ایرانی ترک زبان بود به اسم حسین فارس. زبان
توانست حرف بزند، ولی همیشه اصرار داشت گرفت و درست نمیهم می

کند دید شعرش را خراب میهم که میکه بدهید من بخوانم. الهوتی 
 گفت: بده خودم بخوانم. می

شته ردر این میان از تاجیکستان تقاضا کردم که برای ادامه تحصیل در 
 حقوق عازم مسکو شوم و به مسکو رفتم. 

ها و آن زمان اوضاع تغییر کرده بود. رضاخان تعداد زیادی از کمونیست
ها هم در ع کرده بود و با شورویعوامل شوروی را در ایران قلع و قم

1ها سفیر شوروی در ایران بودافتاده بود. شومیاتسکی که در این سال 9  
اینک ریاست دانشگاه کوتو را بر عهده داشت که من قبال در آن جا 

کردم. وقتی که از دانشگاه حقوق پرونده مرا از دانشگاه کوتو تحصیل می
ام و گزارش وارد مسکو شده شود کهخواهند شومیاتسکی متوجه میمی
گیرند که اجازه بدهند کند که وی مخالف رضاشاه بوده و تصمیم میمی

                                                 
تام االختیار شوروی در یاران بود.  ۀیندنما 1923-25سالهای  ۀوی در فاصل 19

 )و( 
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من بیایم. مرا به سندیکای جهانی احضار کرده و گفتند اگر بخواهید 
توانید به ایران بروید. من هم مایل بودم که به ایران باز گردم چون می

کنیم. ت جعلی برایت درست میام در ایران بود. گفتند: پاسپورخانواده
ام و هیچ وقت خواهم، چون همیشه به ایران رفت و آمد داشتهگفتم: نمی

ام. گفتند برای مخارج راهت پول بدهیم. گفتم نه، پول پاسپورت نداشته
خواهم، )چون در تاجیکستان کار کرده بودم و مقداری پول برایم هم نمی

 روم. مانده بود( و من خودم می
سکو به باکو آمدم. الزم بود این پولی که داشتم تبدیل به طال بکنم که از م

در ایران بتوانم خرج بکنم. میرمحمود نامی از مجاهدین اردبیل بود که 
خواهم به ایران بروم. در آن جا تجارت داشت. نزد او رفتم و گفتم می

نش خواهم آن را تبدیل کنم. پس از آن که پول را نشاپولی دارم که می
دادم، رفت و اطراف را کاوش کرد و یک مقدار سکه طال برای من آورد. 
اتفاقا قانونی گذرانده بودند و برای کسانی که خرید طال و جواهرات 

های سختی قایل شده بودند. ولی میرمحمود مرا کنند مجازاتمی
شناخت. در باکو در مدرسه منزل کرده بودم. چون تابستان بود و می

جا منزل کرده بود. من شب یل بود. یک محصلی هم در آنمدارس تعط
آمدم بخوابم و طالها را از جیب درآوردم و زیر سرم گذاشتم که گم نشود. 

کنند زنند و فریاد میصبح هنوز هوا تاریک و روشن بود که دیدم در می
خواهد. نگو آن باز کنید، باز کنید. در را باز کردم. گفتند: شما را گپنو می

صل شبانه رفته گزارش کرده که این جا یک نفر خوابیده طال دارد. مح
ام. ای؟ گفتم: این را از یک صراف گرفتهرفتم و گفتند: این را از کجا آورده

دانست که من اسم او را پرسیدند: نام او چیست؟ گفتم: اگر او می
داد. گفتند: نه خیر چنین نیست چون به یک نفر گویم به من نمیمی
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خواهیم در آینده کمکش کنیم. گفتم: او البی کمک کرده است میانق
خواهد همین کافی است. مرا یک مقدار نگه داشتند کمک شما را نمی

ای ندارد مرخصم کردند. سوار و سخت گرفتند و بعد که دیدند فایده
 کشتی شدم که به آستارا بروم. 

هم در کشتی آخوندزاده از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 
دانستند که به ها نمیروی؟ اینبود. به من گفت: آقای افتخاری کجا می

اند. من دیدم پیرمرد و من از طرف سندیکای جهانی مأموریت داده
روم. گفت: گپنو زحمتکش هست نباید پنهان کنم، گفتم: به ایران می

به ایران  ام وداند؟ گفتم: من با گپنو کاری ندارم. من از ایران آمدهمی
روم گردم. گفت: نه باید اجازه بگیری، اگر اجازه نگیری من میبرمی

دهم که تو را بگیرند. گفتم: بابا بزرگترین سازمان اتحاد اطالع می
نه،  جماهیر شوروی اجازه داده که بروم، حاال من به گپنو بروم؟ گفت:

تبعید  گیرند و به باکوشود. دیدم اگر برود گزارش کند. مرا مینمی
کنند و بعد هم محبس و زیرزمینی و اسباب زحمت، بنابراین خودم می

 خواهم از سرحد رد بشوم. به باکو برگشتم و اطالع دادم که من می

 بازگشت به ایران 
بعدًا دوباره از باکو به آستارا برگشتم. چون آستارا را پدربزرگ من آباد 

در اجاره پدربزرگم بود و امین کرده بود، در آنجا نفوذ داریم. گمرک آن جا 
آمد. بنابراین آن جا آشنا زیاد داشتیم. سفارش کردم بندر به حساب می

اسبی حاضر کنند تا شب رد شوم. صاحب اسب گفت: این اسب راه را 
برد. فقط متوجه باشید که سرتان به درخت نخورد. بلد است و شما را می

ند و در آن سوی مرز مرا همان طور که گفته بود اسب خودش ما را رسا
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تحویل گرفتند، برادرم در بندر پهلوی بود. شب رفتم آن جا خوابیدم و 
 فردا شب به رشت آمدم. 

دانست در روسیه هستم و برای برادرم از ورود من اطالع نداشت ولی می
کرد آمدن من جنبه سیاسی دارد. در رشت یک او عادی بود. فکر نمی

کش کرده بودم تا تحت عمل جراحی قرار ارمنی بود که در مسکو کم
ر گیرد. او در رشت عکاس بود. در آن وقت برای عبور از شهری به شه

دادند. او رفت و یک جواز شهربانی برایم درست کرد که دیگر جواز می
رش که آبه تهران بیایم. در تهران در منزل یکی از رفقا به نام عطالله 

ت ردم. آن موقع، حسابی را مالقامکانیک و راننده خوبی بود منزل ک
 کردم. او از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و از محصلین

های ایرانی برای بود. حسابی و تعدادی از کمونیست« کوتو»دوره اول 
ت شرکت در کنگره دوم حزب کمونیست ایران )که به کنگره ارومیه شهر

من  م شوروی بودند. ازیافت و ظاهرا در اوکراین تشکیل شده بود( عاز
ت. خواهش کرد که در ایران باشم تا برگردد و گفت که تهران خالی اس

شود م میدر این مدت من دو ماه در تهران بودم و فکر کردم که در تهران ه
ای از محصلین تشکیل دادیم و این اتحادیه فعالیت کرد. ما یک اتحادیه

فقط یک  ایران دانشگاه نبود.به سرعت توسعه پیدا کرد. البته آن وقت در 
مدرسه عالی طب، یک مدرسه عالی حقوق و یک مدرسه عالی 

 کشاورزی بود. 
هایی داشتند. در آن زمان اعتصاباتی تشکیل دادیم. محصلین خواسته

هایشان درست خاطرم نیست، ولی موفق شدند. تدین وزیر خواسته
ی خود را حفظ فرهنگ بود. تنی چند از این محصلین بعدها نیز آشنای

کردند، مانند دکتر شفیعی که اهل گیالن بود و در مدرسه شوروی تدریس 
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خواند. بعدا دکتر شده بود و در رشت مطب کرد و ضمنا درس هم میمی
داشت. دکتر جالل عبده بود. دکتر پاکپور بود که بعدا دندان پزشک شد. 

ا نیز لطف و ها بعدا دانشگاه رفتند،  پزشک شدند  بعدهای از آنعده
2محبت آنروزهای اتحاد و اتفاق را  داشتند.  0  

ر در آن زمان خوزستان بزرگترین مرکز صنعتی کشور بود. ولی در سای
ان نقاط هم مراکز کارگری وجود داشت. بزرگترین اتحادیه کارگری ایر

ا بعد از در بندر انزلی بود که تحت سرپرستی آخوندزاده بود. آخوندزاده ر
ی ایران و کردند. رشد و توسعه این اتحادیه به معامالت تجارت ایران تبعید

کرد، شوروی بستگی داشت، اگر این معامالت تجارتی توسعه پیدا می
شد و اگر تعداد کارگران و اعضای اتحادیه زیاد و تشکیالت قوی می

ای داشتیم که رفت. در تهران نیز اتحادیهتجارت نبود کم کم تحلیل می
 ها و امثالهم در ان عضویت داشتند. ن چاپخانه و کفاشبیشتر کارگرا

در این مرحله در تهران فعالیت کارگری نداشتم. فقط در امور دانشجویی 
دانستم ها آشنا بودم ومیشرکت کردم. ولی از جمله کسانی که من با آن

در امور کارگری فعالیت دارند همان عطاالله خان آرش بود و برادرش 
کمیته مرکزی حزب کمونیست بود و در چاپخانه کار  رضاقلی که عضو

کرد. برادرش نقش مهم تری داشت. یکی دیگر کارگر کفاشی بود به می
نام حقیقت که بعدها عضو حزب توده شد و اسمش را به کی مرام تغییر 

                                                 
ل در برای آگاهی بیشتر از این اعتصاب دانشجویی ر. ک جالل عبده، چهل سا 20

ماسی ایران و جهان، به کوشش مجید تفرشی، ص ؟؟، سیاسی و دیپل ۀصحن

 . )و( 65-70ص 
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داد. این کارگران با حزب کمونیست ایران مربوط بودند. من در میان 
 دادم. یی هم نمیها فعالیت نکردم و آشناآن

 خوزستان 
د عازم خوزستان شدم. این اقدام از چن 1306باالخره در اواسط سال 

: نه لحاظ عمل دشواری بود و امید چندانی به موفقیت آن نداشتم. اوال
 من، نه حزب کمونیست، نه سندیکا و نه رفقای ما هیچ یک از اوضاع

فتند که به محض گها فقط میخوزستان کمترین اطالعی نداشتیم. آن
 ورود تو در خوزستان دستگیرت خواهند کرد. 

ها به خوزستان خیلی مشکل دومین مساله این بود که ورود ارامنه و ترک
گرفتند. این امر دالیل سیاسی داشت. چرا که بود و تحت نظر قرار می

 ترسیدند خطرناک باشند. می
این که لرستان شلوغ شده من راه را دور کردم و از راه لرستان نرفتم. برای 

و شورش بود ناچار شدم از طریق اصفهان و شیراز و بوشهر و با کشتی 
بروم. ورود به خوزستان آن هم توسط کشتی کار بسیار مشکلی بود. یک 
ارمنی از اصفهان با من همراه بود و با هم در یک ماشین بودیم. دو تا بچه 

برد. این ارمنی ندوستان میها را برای ادامه تحصیل به ههم داشت و آن
هایش هم نگرانی داشت که پیرمرد و فوق العاده سنگین بود. از بابت بچه

هایش هم قشنگ بودند. به من ها نظر داشته باشند. بچهمبادا ژاندارم
هایش را به من سپرد. تا برازجان آمدیم ولی اطمینان کرد و خودش و بچه

خانه اندیم. شب اول در یک قهوهآمد یک هفته در آنجا مچون باران می
تواند از جا بلند بشود. تازه تعمیر اقامت کردیم. صبح دیدم این پیرمرد نمی

چه کنیم و چکار نکنیم. از ادارات پرسیدم، گفتند: تلگراف خانه نزدیک 
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است. رفتم پیش رییس تلگراف خانه و بیماری پیرمرد ارمنی را مطرح 
ت: ما در اینجا هم اتاق داریم هم بخاری. میرد. گفکردم و گفتم: دارد می

دهیم و هیچ نگران نباشید، بروید و بیایید. پیشخدمت هم به شما می
 آمدم پیرمرد را به آنجا برده و تا یک هفته در برازجان بودیم. 

 بعد از یک هفته به طرف بوشهر حرکت کردیم. در راه واسموس جاسوس
ها گیر وقتی که ماشین معروف آلمان خیلی به ما کمک کرد. چون

 کشید.آمد و ماشین را بیرون میکردند با دستگاهی که داشت میمی
ک پس از مدتی به بوشهر رسیدیم. پیرمرد ارمنی به پاداش خدمت من ی

بطر مشروب داد و گفت: این ساخت خودم هست. من هم مشروب 
اش قشنگ بود هم خودش زیبا بود، خوردم و آن را که هم شیشهنمی

 نگش هم خوب بود، گذاشتم توی چمدانم و از هم جدا شدیم. ر
دو سه روز در بوشهر بودم و بعد با کشتی عازم خرمشهر شدم. دیدم در 

اند و دارند ها به عرشه آمده و نشستهای از گرمای اتاقکشتی عده
ها گفت: بفرمایید. من خورند. یکی مثل داش مشدیمشروب می

م: اجازه بدهید من سفره شما را رنگین تر کنم. ها گفتنزدیک شدم و به آن
اند. پرسیدند: ها دادم. مثل این که دنیا را دادهآمدم و این مشروب را به آن

کنی؟ گفتم: والله من بیکارم. در قم دست ای و کجا زندگی میتو چه کاره
روم شاید جا میگویند خوزستان کار هست و به آنفروش بودم و حاال می

معلوم «. به جدم تواستخدام شدی»ها گفت: دا کنم، یکی از آنکاری پی
ها مأمور اداره طرق هستند. بهشتی گفت شد اسم او بهشتی است و آن

کنم. هر کس پرسید بگو من کارمند من اصاًل خودم تو را استخدام می
خواستم و بهترین آیم. من این را از خدا میدولتم. دیگر نگو من از قم می

بود برای ورود من چون با یک عده کارمند دولت بودم. با هم  ایوسیله
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ها را تفتیش کردند و نه پرسشی آمدیم خرمشهر و در خرمشهر نه آن
ها که مأمور دادگستری بود گفت: من جزایری مطرح شد. یکی از آن

 هستم و این هم سیدعباس خان بهشتی است و با هم به اهواز رفتیم. 
از رفقای  منزل کردیم. شنیده بودم یکی« اسالم»نه خادر آن جا در مهمان

کند. به سیدعباس خان گفتم: من یک ما آن جا در فرهنگ کار می
روم البرز؛ رئیس شهربانی را ببینم. معلوم گردشی بکنم، گفت: من هم می

شد با البرز دوست است. من هم رفتم علی آوینی را که در اداره می
نظر است و به یک م. گفت: این جا تحتکرد پیدا کردفرهنگ کار می

ها بروند. مانم که اینآیم. فقط دو سه روز میطریقی منزل بیا. گفتم: می
آمدم منزل و سیدعباس خان گفت: پاشو برویم. گفتم: کجا؟ گفت: 
برویم استخدامت کنم. آمدیم اداره طرق. یک مهندس روس بود گویا 

دس روس گفت که این خط راه جلفا را او ساخته بود. به این مهن
اش خیلی خوب است و به وجودش احتیاج است. او هم گفت فارسی

 که خیلی خوب بیاید استخدام بشود. برگشتیم به منزل ولی همین که
 خارج شد چمدانم را برداشتم و یک یادداشتی گذاشتم که من برگشتم

ر گبروم آذربایجان. چون در آن جا یکی از اقوامم فوت کرده و من دی
 توانم بمانم. نمی

ای دارم که از وضع منزل آوینی آمدم. آوینی گفت: من یک همسایه
دهی او بیاید با شما صحبت خوزستان کامال مطلع است و اگر اجازه می

کند. گفتم: بیاید و آمد. دیدم بکند. او اینجا دبیر است و تدریس می
رده و از آبادان به ها اذیت کیون است. او را انگلیسجوانی نیک و از ملی

خواهید؟ گفتم: یکی اهواز تبعید کرده بودند. گفت: شما چه کمکی می
این است که شما به من اطالع بدهید ببینم مرکز کارگری اینجا کجاست؟ 
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جا سروصدا وارد آنتوانید کمک کنید من بیگفت: آبادان. گفتم: می
و در آبادان برای خواهم که بیاید بشوم؟ گفت: من یکی از رفقایم را می

شما اتاقی اجاره کند. او شما را با خودش خواهد برد و جای ساده و 
راحتی است. همین کار را هم کرد و از رفیقش که اسمش هژیری بود 

کرد که خانه اجاره دعوت کرد و آمد. مثل اینکه یک جایی کار می
نوبت پیدا دادند. یک اتاق برای من اجاره کرد و به آبادان رفتم. حاال می

 کردن کار بود. 

 چگونه در پاالیشگاه کار پیدا کردم
پاالیشگاه آبادان از باکو بسیار مجهزتر و بهتر بود و مانند باکو نفت به 

ها محله کرد. در آبادان انگلیسیریخت و ناراحتی ایجاد نمیدریا نمی
دادند، حتی اگر یکی از خاص خود داشتند و هیچ کس را به آن راه نمی

کرد، او را نیز از آن جا رد ها نیز با یک زن ایرانی ازدواج مینگلیسیا
ها بریم بود. واقعا در وسط آن جزیره یک کردند. اسم محله انگلیسیمی

ها ساخته شده بود که همه چیز داشت. محل شنا، بهشتی برای آن
های عالی و مجهز داشتند و راحت بودند، کسی هم حق باشگاه و خانه

جا را نداشت. محله دیگری بود به اسم بوارده. این محل عرب ه آنورود ب
ها نظر داشتند آن را از چنگ اعراب دربیاورند. نشین بود، ولی انگلیسی

ها های اعراب از حصیر و بوریا ساخته شده بود و انگلیسیاکثر خانه
دادند. بارها آن جا را آتش زدند و اجازه ساختمان و تعمیر مجدد نمی

ه دیگری بود به اسم احمدآباد. این احمدآباد به نام یک احمد محل
بود، گیالنی که شهردار آنجا بود. احمد مزبور در جریان اعتصاب نامی

ها زیر ماشین رفت. احمدآباد کثیف ترین کارگران توسط انگلیسی
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ای بود که در عمرم دیده بودم و حتی توالت هم نداشت و مردم لب محله
هایی حفر البته آبادان کاًل این طور کثیف بود، ولی کانال نشستند.آب می

رفت. ولی کرده بودند که با جزر و مد این مدفوع و کثافات به دریا می
جا شروع ها از آناحمدآباد این چیزها را هم نداشت. غالبا بیماری

شد. وضع کارگران بسیار بد بود. یک کارگر که سوابق خیلی زیادی می
گرفت نه تومان و حداقلش شش تومان ر حقوقی که میداشت، حداکث

کردند. یعنی روزی دو ریال بود. کارگرها خیلی با عسرت زندگی می
ریختند و زنان ای میها نفت کثیف و به درد نخور را در چالهانگلیسی

هایشان را آمدند و پیتجا میکارگران برای تأمین سوخت منزل به آن
ریخت. لباس شان میبردند. نفت به سر و کلهکردند و میآورده پر می

شان پاره پاره بود و از این رو عورت شان پوشش مناسبی نداشت و 
داشتند. این قبیل حرکات آمدند و عکس برمیها با زنانشان میانگلیسی
ها و بدبختی کارگران ایرانی یک تنفر عجیبی ایجاد کرده بود. انگلیسی

ها آماده ت و سازمان کارگری خود انگلیسیخالصه زمینه را برای تشکیال
 کرده بودند، دیگر احتیاجی به تحریکات نبود. 

بایستی بروم میان ولی مسئله استخدام من حل نشده بود، چون می
شد کاری کرد و به عالوه فورا کارگران و خارج از کارگر نمی

ود که بایستی حتما استخدام بشوم. نحوه استخدام این بفهمیدند. میمی
رفتند و از باال نگاه ها میآمدند و انگلیسیکارگران به محوطه می

تر و تازه شدند، هر یکی گردن کلفتکردند. کارگرهای بیکار جمع میمی
ام کوچک کردند و مرا که جثهنفس تر و سالم تر بود او را استخدام می

ردان کردند. دو ماهی سرگبود و خودم هم ضعیف تر بودم استخدام نمی
شد. یک بودم، پولم هم تمام شده بود. وضعم هم داشت بسیار خراب می
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روز که جلوی اداره استخدام نشسته بودم و با کارگرها دوزبازی 
2« آفیس»کردیم، یک انگلیسی بلندقد از می 1 جا بیرون آمد. رئیس آن 

بود. یک دقتی کرد و چیزی به فارسی گفت و رد شد و به اداره برگشت. 
ره محمود نامی بود و منشی آنجا آمد بیرون و گفت: مستر شما را در ادا

گیرند ها فورًا میگویند انگلیسیها که میخواهد. من فکر کردم اینمی
حتمًا یک حدس زده. وارد دفتر او شدم و پرسید که شما چکاره هستید؟ 
گفتم: حتما مستر شناخته. گفتم: والله من دستفروش بودم حاال آمدم 

خواهم برگردم والیتم پول ندارم. گویند کار نیست. حاال میا. میجاین
سرگردان شدم. گفت: سواد داری؟ گفتم: سواد ندارم اما یک کمی 
خواندن و نوشتن بلدم. گفت: سوهان کاری بلدی؟ گفتم: پیش یک نفر 

ام. )سوهان کاری بلد بودم، چون در کارخانه سه چهار ماهی کار کرده
کردم( گفت: شما را یک مسکو سالی دو ماه کار می تراموای سازی در

فرستم برو کار کن. گفتم: متشکرم. گفت: برو یک عریضه جایی می
 نویسم. کنم و شرح میبنویس و بیاور، من موافقت می

نوشتند. به یکی ای نشسته بودند با ماشین هم میآمدم به شهر یک عده
ای نوشت که من زن و بچه ای بنویس. عریضهها گفتم یک عریضهاز آن

دارم، بیکارم و به من کار بدهید. ولی لحن عریضه به من برخورد. زن و 
ها تملق بگویم و صدقه بخواهم. گفتم: نه این بچه ندارم که به انگلیسی

اند خیلی مظلومانه خواهم. گفت: این فرمی هست که به ما سپردهرا نمی
لیس. به انگشت نگاری رفتم. بنویس. عریضه را برداشتم آوردم اداره پ

در انگشت نگاری یک ارمنی نشسته بود. اداره پلیس خود شرکت نفت 

                                                 
21Office - تر. )و(دف -اداره 
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بود. مقداری سوال و جواب کرد و گفت: برو برای من آب خوردن بیاور. 
در آن موقع مغرور بودم و با ناراحتی رفتم که آب بیاورم. استکان از دستم 

ها فحش دادن. خواستم بلند یافتاد و شکست، او شروع کرد به تمام ایران
شود. هرچی گفت سرم را بشوم و او را بزنم، دیدم نه همه اینها باطل می

پایین انداختم. باالخره انگشت نگاری تمام شد. بعد گفتند به بهداری 
ها برو. در آنجا نیز کارم تمام شد و ما را فرستادند یک جایی که انگلیسی

2« ورک شاپ» 2 ظاهر آموزشگاهی بود که در آن به  گفتند. اینجا بهمی 
دادند ولی در واقع یک مرکزی بود که هر کجا کارگر ها کار یاد میبچه
شد فرستادند. کار که تمام میجا یک عده را میخواستند از اینمی

جا. سوهان کاری و این قبیل چیزها هم یاد گشتند به همانبرمی
فرستادند و خوب بود. دادند. گاهی مرا این طرف و ان طرف میمی
توانستم در پاالیشگاه بگردم. به تدریج تحقیق کردم و با آن دسته از می

کارگران که با خزعل مبارزه کرده بودند هم آشنا شدم و مقدمه کار را 
 فراهم کردم. 

 تشکیل اتحادیه کارگری در میان کارگران صنعت نفت 
ها موافق آن نبودند. یسیقبل از ورود من به آبادان جریاناتی بود که انگل

های فارسی زبان از ها این است که گروهی از پارسییکی از آن
ها به آیند. آنشوند و برای کشاورزی به آبادان میهندوستان بلند می

ها هم وارد بوده و شوند و چون زمین یکی و آنکشت و زرع مشغول می
ها که سیدهد. انگلیآب هم به قدر کافی هست، محصول عجیبی می

شود بینند اگر این کار رونق بگیرد از لحاظ مزد کارگر رقیب پیدا میمی
                                                 

22Workshop -  )کارگاه )و 
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ها را رسد، یک شب کل محصول و اموال آنموقعی که محصول شان می
شان را جمع های هندوستان متوجه شده و دستگاهزنند. پارسیآتش می

که روند. ولی نهضت کارگری نبوده. هیچ صحبتی از اینکنند و میمی
ها در بین نبوده. کارگری باشد و متحد باشد و با هم مبارزه بکنند این

ها نداشتند. اند ولی ایرانیای برای خودشان داشتهها اتحادیهگویا هندی
ها ها بیشتر به آنها یک مقدار تنفر داشتند، جون هندیها از هندیایرانی

 کردند. آقایی می
فقا را اول از میان کسانی پیدا کردیم که کردم. رحاال باید رفیقی پیدا می

احساسات ملی داشتند و با شیخ خزعل مبارزه کرده بودند. اولین کسی 
که پیدا کردم، شعبان کاوه بود. شعبان کاوه یکی از متخصصینی بود که 

2« ریگ»کرد، دستگاهی بود بنام بار سنگین را با دستگاهش بلند می 3  
سواد بود هم عاقل بود و هم با ین که بیشعبان کاوه آدم پاکی بود. با ا

اش شناخت. کم کم به خانهها را خوب میتجربه. عالوه بر این آبادانی
2راه پیدا کردم  4 . به تدریج خیلی صمیمی شدیم. پس از مدتی برایش  

فاش کردم کی هستم و نظرم چیست. فوق العاده خوشحال شد. گفت 
ه معرفی کرد و من دنبالش رفتم که حتما پیش ما بیا. دومین کسی که کاو

و پیدا کردم حسنعلی ثابتی بود. سومین شخصی که پیدا کردم نجاری به 
جا درس بخواند. اسم وفایی بود. وفایی را بعدا من به مسکو فرستادم تا آن

2 5  
                                                 

23Rig -  )دستگاه و ابزار. )و 
یک پسری داشت که بعدا سرهنگ شد و حاال در ایران نیست. خودش هم  24

 فوت کرده است. 
 ست. وردند او فوت کرده ایک روز در زندان بودم که او را هم به آن جا آ 25
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گسترش  به تدریج در میان کارگران نفوذ کردیم و تشکیالت را فوق العاده
ر دفت. حاال مشکل این بود که چگونه ردادیم. کار به سرعت پیش می

کشی کرده جا سیمها همهخوزستان مسافرتی کنم. برای این که انگلیسی
پرسیدند که خانه هم نبود. میبودند و کسی حق ورود نداشت. مهمان

کنی؟ ای و با کی کار داری و کجا منزل میروی و برای چی آمدهکجا می
سایل ومن هم ترک زبان بودم. رفقا  بنابراین رفتن به شهرها مشکل بود.

ده شرا فراهم کردند، قصد داشتم به آغاجاری بروم، آغاجاری سیم کشی 
شد وارد شد، اطرافش و دم درش مامور ایستاده بود. از هیچ کجا هم نمی

جا بروم. با رفقا مشورت کردم که چه کنم خواستم به آنهم کوه بود. می
ها بیشتر اطمینان دارند تا ما ها به هندیو چه طور وارد بشوم. گفتند این

گیریم تو برو به ها کفاشی دارند. ما چهار تا کفش از او میو اینجا هندی
برم وارد شو. البته رفقایشان را طرفش بده و به عنوان این که کفش می

 نیز معرفی کردند که با اینها بنشینیم و صحبت بکنیم. 
کار دارم. بعد دیدم یک هندی خیلی پیر آمدم دم در آغاجاری گفتم با کی 

ها را آمد و خیلی هم مهربان بود آمد و بغل گرفت و بوسید و چمدان
دارم. یکی خودش برداشت و یکی من برداشت. گفتم: نه من برمی

اش. حاال محبت این پیرمرد موجب عقب ماندن برداشتم. آمدیم خانه
جاها را به من نشان  روم این روی محبتی کهکار ما شده. هر کجا می

روم خجالت آید. باالخره گفتم: من با شما که میبدهد با من می
ها و همه خواهم این کوهکشم. من این چند روزی که اینجا هستم میمی

توانم بگردم، چون جا را بینم و بگردم. اگر شما با من نیایید من بهتر می
التی به راه انداختم. بعد من جوانم. قبول کرد. رفقا را پیدا کردم و تشکی

جا تشکیالت بدهیم. تشکیالت ما به وسیله خود کارگرها توانستیم همه
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بایست اداره شود وسعت پیدا کرده بود و محتاج به کادر بودیم. کارها می
ها حق و عیب کار این بود که همه چیز در خوزستان قدغن بود. ایرانی

که جنبه اجتماعی دارد، نداشتند باشگاه، شرکت تعاونی و هر چیزی 
 داشته باشند. 

خواهیم باشگاه من به دیدن رییس فرهنگ آبادان رفتم و گفتم که می
 ورزشی داشته باشیم. ما هم ایرانی هستیم. جوان خیلی خوبی بود و

ها غوغا اجازه داد، آمدیم اولین باشگاه ایرانی را برپا کردیم. انگلیسی
ک و بزرگ آمدند برای تماشا و کردند. اما مردم، زن و مرد و کوچ

ها فورًا اطرافش را خوشحال بودند که ایرانی هم باشگاه دارد، انگلیسی
گرفتند و تحت نظر بود. دو ماه کشمکش داشتیم. باشگاه فقط 

های ورزشی داشت ولی برای جلب مردم بسیار خوب بود و تمام فعالیت
تانداری را از طرف اسشهر رو به آنجا آورده بود. بعد از دو ماه باشگاه 

 بستند و دیگر باز نشد. 
ای شبانه و محرمانه برای تشکیالت به کادر احتیاج بود و لذا مدرسه

تشکیل دادیم و من به افرادی که مورد اطمینان بودند مطالبی راجع به 
کردم. شخصی را به من معرفی کرده بودند که اهل سندیکاها تدریس می

با نام داشت. مثل این که بعدها در ارومیه به آستارا بود و میرایوب شکی
وری کشته شد، به او گفتم که شما این جا اتهام همکاری با پیشه

شوند. از فرهنگ آمده بود و توانید هیچ کاری بکنید چون متوجه مینمی
کرد. به شکیبا گفتم که شما محرمانه فقط بیایید فارسی جا تدریس میآن

تشکیل داده بودیم ولی کافی نبود. در این درس بدهید. کادر مختصری 
بین رحیم همداد که از محصلین کوتو و از مسکو با من آشنا بود یک سال 
بعد از ورودم از طرف سندیکای جهانی به کمک من آمد. ارتباط با 
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سندیکای جهانی از چند جهت برقرار بود. ما مکاتباتمان را به علی 
ها هم رد داد، آنحویل سندیکا میدادیم. او هم در تهران تآوینی می

ای از رفقای ما مانند کردند. به این طریق ما ارتباط داشتیم. عدهمی
حسین شوقی و آرش و برادرش رضاقلی در تهران بودند. رضاقلی با آن 
که کمونیست و عضو کمیته مرکزی بود ولی سندیکالیست بود. کارش 

 سروکار داشت. بیشتر امور کارگری بود با اتحادیه کارگری 
حیم در خوزستان تشکیالت ما بسیار کامل شده بود طوری بود وقتی که ر

ر دهمداد امد یک روزه او را استخدام کردم ولی از لحاظ مادی خیلی 
ان مضیقه بودیم. من با هشت تومان حقوق استخدام شدم که بعد ده توم

بته گرفت، جمعا هجده تومان. الشد. ماهی هشت تومان هم رحیم می
ربست من سپرده بودم پول را او خرج کند چون من بلد نبودم. یک خانه د

ماند چهارده تومان. با چهارده تومان ما گرفته بودیم، به چهار تومان.می
کردیم. یادم هست که حتی یک روز هم بیرون غذا دو نفر باید زندگی می

نخلستان ای یک روز جمعه به توانستیم. اما هفتهخوردیم چون نمینمی
گفتند دستپخت خانه داشت. میرفتیم. یک کرمانشاهی بود که قهوهمی

م یک خوبی دارد. آدم بامحبتی بود. یک روز زودتر از رحیم رسیدم. گفت
دم چایی برایم بیاورید. وقتی رحیم آمد گفتم من یک چایی اضافه خور

یی جودهم. گفتم تو بده من در چیز دیگر صرفهگفت ما نداریم من نمی
کنم. این قدر از نظر مالی در مضیقه بودیم و همین هم سبب موفقیت می

دیدند یک آدمی که وضع زندگیش این طوری است دیگر ما شد. چون می
تواند باشد. از اول تا آن روزی که ما گرفتار شدیم انگلیسها سیاسی نمی

توجهی نداشتند. تشکیالت فوق العاده وسعت پیدا کرده بود و ما 
 ای انجام بدهیم. وانسیم کارهای برجستهتمی
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 اعتصاب 
بایست در آن موقع مذاکراتی درباره نفت شروع شده بود. انگلیسیها می

دادند و مرخص بشوند و بعد از سی سال تأسیسات را تحویل ایران می
خواستند آن را تمدید دیگر ادعایی نداشته باشند، ولی انگلیسیها می

د که این شان از برقراری حکومت رضاشاه این بوهایبکنند. یکی از نقشه
ن قرارداد تمدید بشود و مدت سی سال را شصت سالش بکنند. ما در ای

ا موقع نفوذ داشتیم، حتی میان افراد ملی هم نفوذی داشتیم و از م
رود به آمد. قرار بود روزی که این قرارداد به مجلس میخوششان می

م آماده کد. بنابراین دستور دادیم که کم کارگران بگوییم که اعتصاب بکنن
شود. یکی بشوند. تا این که یک روز کارگری با کارگر دیگر دعوایش می

گوید که آن یکی مرا به عضویت در اتحادیه رود به منشی میها میاز آن
گردند و یک روند خانه او را میدهد و میکرد. منشی خبر میدعوت می

آورند. انگلیسیها هم به تی نوشته بود بیرون میای که البته دسمرامنامه
آیند کنند که در تأسیس باشگاه شرکت داشتند. میافرادی حمله می

گیرند و ما را هم گرفتند. اما قبل از این که ما را بگیرند ها را میباشگاهی
ای  از کارگران را که هایی کرده بودیم. از آن جمله عدهما پیش بینی
م. یک ی دائم اخراج کرده بودند وارد شهربانی کرده بودیانگلیسیها برا

ن بودند. عده از پلیسها در آبادان و اهواز و جاهای دیگر از رفقای خودما
کردند. در همین حال که آژان و پلیس بود اینها در جلسات ما شرکت می

ها را گرفتند، رکن الدین کردند. باشگاهیدر جلسات ما شرکت می
ه ل شهربانی خوزستان بود. برای تحقیقات از اهواز بمختاری رئیس ک

 جا آمد. آن
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قبل از این که ما را بگیرند یک گرفتاری عجیبی پیش آمد. وقتی که من 
اند به یکی از کسبه که واسطه مکاتبه ما تا تهران بود شنیدم رفقا را گرفته

ند اگر ای هست پاره بکنند و به او بسپرگفتم: آنجا سری بزند و اگر نامه
ای آمده بود کنجکاوی مرا ای آمد پاره بکند. آمدم پیش او نامهنامه

خانه بود. رفتم باال و اش قهوهواداشت که نامه را بخوانم. باالی مغازه
خواندم. دیدم حسین شرقی که از محصلین دوره اول کوتو بود به تهران 

با هم مکاتبه داشته خواهم ام و بعد از این میای نوشته که آمدهآمده و نامه
افتاد، تهران باشیم و آدرسم هم این است. اگر این نامه به دستشان می

گرفتند. من نامه را خوانده و تمام کرده بودم شد و همه را میگیر میغافل
آید. شناختند باال میکه دیدم مفتشی به نام رضا مفتش که همه او را می

خواهند، فکر کردم ا را پایین میآهسته نامه رادر جیبم گذاشتم. گفت شم
کنم. بعد به کنم توی جوب و فرار میپایین که رفتم نامه را پرت می

گویند؟ ولی آمدم دیدم رئیس تأمینات با پرسم چه میشهربانی رفته و می
اند و این نامه هم توی جیب من است. آمدیم دو تا پاسبان آنجا ایستاده

غروری بنام سلیمان خان بود. گفت شهربانی، رئیس شهربانی یک آدم م
ببرید. ما به همراه دو تا پاسبان و یک مفتش و یکی هم رئیس تأمینات 

تان کجاست؟ گفتم خانه ما را چه کار راه افتادیم. وسط راه پرسید خانه
داری؟ اینها خیال کردند خانه ما در اطراف آن باشگاهی است که ما 

نامه را در جیبم پاره کنم اما بیرون  گرفته بودیم. در این موقع فرصتی بود
خواهیم منزلتان یک چایی بخوریم. گفتم این توانستم بریزم. گفت مینمی

گفتید اون مشرق است ولی این جا مغرب است. رییس را اول به من می
تأمینات یک مقدار به رضا مفتش توپید که تو نفهمیدی اینها تا حال کجا 
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ه منزل. گفت در نزن قفل را باز کردم و هستند و کجا نیستند؟ آمدیم ب
 وارد شدیم. 

قبال دستور داده بودم که اوراق و هر چه هست بسوزانند. دیدم شعبان 
کنند، آب اند. حاال خیس میکاوه با رحیم همه اینها را سوزانده

کنند گفتم هیچی اوراقی که جنس توی ریزند. گفت اینها چکار میمی
و ما اینجا صندوق شهرداری نداریم این است شد پیچند زیاد میآن می
سوزانیم. فقط یکی از اداوت چاپ مانده بود که آب نشده بود چون که می

هایی تکثیر کرده بودیم که در موقعی که قرارداد سرجان ما قباًل بیانیه
رود ما اعتصاب به راه بیاندازیم. در این موقع که این کدمن به مجلس می
بود دو تا از کارگرها هم وارد شدند. شدیم پنج نفر. گفتگوها در جریان 

ها را جمع کنید و ببرید. بعد منزل رییس تأمینات گفت که تمام سوخته
را تفتیش کرد و یک مقدار عکس که داشتم برداشت، خانه ما هم بوریا 
و حصیر بود و روی زمین هم هیچی غیر خاک نبود و گفت: ببین ما 

ا برداشتیم خودت هم نگاه کن و در را ببند. من هیچی برنداشتیم. اینها ر
های نامه را از جیبم انداختم روی خاکها، اما رفتم یک مقدار از تکه پاره

باقیش هنوز در جیبم بود. بعد آمدیم بیرون دیدم رئیس شهربانی با 
روم. رئیس شهربانی گفت نه ماشین رسید. گفتم: من این طوری نمی

گری پلیس روند. نشستم و از ناشیبا پلیس می هاتوی ماشین بنشین و آن
خوب استفاده کردم. اینها مرا وسط ننشاندند، کنار نشاندند. ماشین که 

های نامه را پرت کردم. دیدم دیگر رفت، یواش یواش باقی تکهتند می
نمانده است. تا آن وقت خودم را باخته بودم. بعد شروع کردم به اینها 

ها به شما دستور دادند ما را بگیرید. خجالت متلک گفتن که انگلیسی
نکشیدید. این اوراق سوخته را انگلیس باید بگوید چی هست، اوراق 
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سوخته باید علیه انگلیس باشد. شما خجالت نکشیدید باشگاه را بستید 
گیرید که علیه انگلیس هستند. از لحاظ حاال آمدید افراد باشگاه را می

 نامه خیالم راحت شده بود. 
به شهربانی رسیدیم. زندان سه تا اتاق داشت دو تا اتاق عمومی بود و 
گویا یک اتاق هم برای اشخاص محترم نگاه داشته بودند. تختی داشت، 

اردیبهشت بود،  13مالفه تمیزی داشت در را بستم. هوا خیلی گرم بود، 
شدیم. نصف شب دیدم پاسبان آمد که آقا بفرمایید شما داشتیم خفه می

کردند که مرعوب بشود خواهند، اینها نصف شب زندانی را صدا میمی را
آمدم در حیاط شهربانی دیدم و بترسد و اقرار کند. از زندان که بیرون می

اند با هم صحبت اند و روی زمین نشستهای از رفقای ما را آوردهیک عده
یس کرد و رئکنند. بعد مرا بردند پیش مختاری، مختاری تحقیق میمی

نوشت. معلوم شد امالیش خوب نیست. مختاری گفت او را تأمینات می
عوض کنید. یک افسری آمد و بازجویی ادامه یافت. پرسید از کجا 

ها را ها را که قباًل گفته بودم که از قم آمدم و این حرفای و همینآمده
گفتم. بعد گفت این اوراقی که از خانه شما بیرون آمده چه هست؟ گفتم 

سوزاندیم. وسیله چاپ را وراق باطله است. ما این اوراق را همیشه میا
ها رفت؟ گفتم چرا )یکی از آننشان داد گفت این توی جیب کسی می

خان بود و جیب بزرگی هم داشت( گفتم: چرا جیب اسمش نایب حسن
ها صدا کردند نایب حسن خان. گفت نایب حسن خان را صدا کنید. آن

دازه جیبش بود. گفت که این از خانه شما بیرون آمده این اتفاقًا درست ان
برند و چی است. گفتم والله این را معمواًل در کارخانه نجارها به کار می

از خانه من بیرون نیامده است. من دزد نیستم که مال شرکت را بدزدم و 
به خانه ببرم. این از خانه من بیرون نیامده است. مال نجارها است. حتما 
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اند. از این مسایل زیاد پرسید و مرا برگرداندند. اما من از ز آنجا برداشتها
خواستم که بازجویی طول بکشد. چون اتاق بازجویی بادبزن خدا می

شدم. برگشتم و خوابیدم. داشت و خنک بود، اتاق من گرم بود و خفه می
ت: یک پاسبان در را باز کرد وارد شدم دیدم از رفقای خودمان است. گف

خواهند که دستور اعتصاب بدهم. ها اجازه میمن با رفقایم مربوطم. آن
رسیم. ها برسی؟ گفت وسیله داریم، میتوانی به آنپرسیدم به سرعت می

شود. قرارداد دادرسی فکر کردم که اگر صدای ما درنیاید قرارداد بسته می
 ند. بازیم. گفتم دستور بدهید اعتصاب بکنشود و ما میتمدید می

دستور اعتصاب صادر شد. در این بین تحقیقات رکن الدین مختاری 
پرسیدند که چند سال داری؟ نام فامیلتان چی هست؟ ادامه پیدا کرد. می

آمدند آیا چیزی دستشان بود یا کجاها بودید؟ کسانی که منزل شما می
 کردند و این اوراقی که اینهانبود؟ رحیم و کاوه در خانه شما چکار می

کردند چه بوده و این اوراق چاپی که به دست آمده چیست و از آب می
ها. البته جوابش معلوم بود گفتم رحیم همداد کجا آوردی و از این حرف

کنند، منزل خودش پسرخاله من است و همین جا هم با من زندگی می
دهند. هست، اوراق هم اوراق باطله و مال بقال و کسبه است که به ما می

سوزانیم. در مراحل جا هم صندوق شهرداری نیست و ما اینها را میاین
های ما را هم کارگرهای اول صحبت در این حول و حوش بود. صحبت

ها را باز گذاشته بودند شنیدند چون هوا گرم بود و پنجرهداخل حیاط می
 شدند که جریان چیست. و مطلع می

که ببینند من آنجا پا  مأمورین شهربانی تمام مراکز فساد را گشتند
ام تمام شهر و کارگران را گشتند تا ببینند من غیر از آن ده تومان گذاشته
ام یا نه؟ ولی چیزی نبود، واقعًا هم نبود، نه گرفتم پولی خرج کردهکه می
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ها دور بماند. بنابراین مطمئن شدند که کارگرها این که از چشم آن
اند، که از شمال و آذربایجان آمده اند. منتها اینهاخودشان عمل کرده

حتمًا یک احساساتی هم دارند ولی در بازجویی چیزی نبود که زیاد فشار 
بیاورند فقط رحیم همداد را خواب بند کردند. خوابش را گرفتند. مرا هم 

ها کردم و آمدند که دستبند قپانی بزنند من هم شروع به مسخره کردن آن
ز این زندان هم در نارین قلعه اردبیل زندانی دلیلش این بود که من قبل ا

شده بودم و این زندان برای من آنطوری که برای یک آدم تازه کار خوفناک 
و ترسناک است نبود. در مقابل اینها ایستاده بودم حتی سخت گرفته 

گفتند: ما مثل شما وطن بودم که چرا آلت دست انگلیسیها هستید؟ می
ن است که نظم را برقرار کنیم و از این حرفها. پرستیم. وظیفه ما این ای

خواهند ما را به اهواز ببرند. در زندان آبادان بعدًا خبر آوردند که فردا می
بودیم و دستور اعتصاب را هم داده بودیم و اعتصاب هم حتما باید به 

شد قرارداد را سر آمد. برای این که اگر در اعتصاب تأخیر میعمل می
خواستیم که این گشت. ما میکرد و دست پر برمیقد میجان کدمن منع

قرارداد را به هم بزنیم. غیر از ما هم کسی نبود. برای این که این 
دیکتاتوری رضاشاه تمام آزادی خواهان را به جای خودشان نشانده بود. 
بسیاری از رجال درصدد این بودند که به دستگاه شاهنشاهی ملحق 

وزارت و این چیزها برقرار باشد. بنابراین فکر  بشوند. باز هم وکالت و
کردند که در هیچ نقطه از ایران صدایی بلند شود و همین طور هم نمی

 شد. 
در مرکز هم سندیکا و اتحادیه داشتیم ولی اتحادیه فوق العاده ضعیف بود 
و عالوه بر ضعف، فساد هم آن را گرفته بود. فساد عبارت از این بود که 

جهانی گزارشی نادرست داده بودند. به سندیکای جهانی  به سندیکای
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گزارش داده بودند که هفتاد هزار نفر عضو دارند در صورتی که این طور 
نبود. یک عده کفاش داشتند )که کارگر صنعتی هم نبودند( و حدود صد 

توانست های انزلی. بنابراین نه از رفقای ما کسی مینفری هم از حمال
نه دیگران. عشایر بعدًا یک مقدار سر و صدا درآوردند، اقدامی بکند و 

عشایر قشقایی و آن هم بعد از اعتصاب بود و بنابراین الزم بود این 
اعتصاب به هر قیمتی است انجام بگیرد. دستور اعتصاب داده شده بود 

ایم و به من خبر آوردند دانستند که دستور اعتصاب دادهها نمیو البته آن
برند. صبح زود هنوز هوا روشن نشده بود ای را به اهواز میکه صبح عده

آمدند سراغ من. گفتند بیایید بیرون و رفتیم بیرون. دیدیم ماشین حاضر 
رویم. لباس و هر چه الزم داشتی بردار. است. گفتند منزل خودت می

های آن در منزل مقداری لباس برداشتم. در ضمن دیدم که از تکه پاره
ری نیست. از این لحاظ هم فکرم راحت شده بود. وقتی از نامه هم خب

منزل به شهربانی رسیدیم دیدم صدای زیادی میاید. فهمیدم که کارگران 
ها هم نزدیک شدیم به شهربانی آناند. ما نزدیک میاعتصاب کرده

شدند که شهربانی را محاصره بکنند. ما آمدیم. کارگران هم رسیدند می
ره کردند. مدتی طول نکشید که کشتی جنگی و شهربانی را محاص

انگلیسی آمد. هر چه قوای نظامی در خوزستان، و همچنین هر چه 
پلیس مسلح بود به آبادان آورده بودند. اول آبادان را محاصره و بعد به 
کارگران حمله کردند. در آن مرحله تقاضای کارگران این بود که رفقای 

گوش کنید. مختاری آمد و به اینها قول  ما را آزاد کرده و به حرفهای ما
ها را مرخص هایتان برگردید و فردا ما اینشرف داد که شما، به خانه

گویند دیگر کار اند اینها اعتصاب کرده و میکنیم. اینها گناه نکردهمی
 کنیم، مقصر که نیستند. نمی
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ان هایشها از خانههایشان. صبح نگذاشتند آنکارگران برگشتند خانه
ها شروع شد. در حدود سیصد زن و مرد را بیرون بیایند، دستگیری

های کارگر گرفتند. از بیرون هم دیگران به اعتصابیون ملحق شدند. زن
یون نیز همگی در اعتصاب شرکت کردند. همچنین اهالی خرمشهر، ملی

ع خرمشهر آمدند به آبادان و در اعتصاب شرکت کردند، اعتصاب درواق
روع ارگرها نشد و عمومیت پیدا کرد. البته از طرف کارگر شفقط مال ک

ها را گرفتند. در حدود شد و دیگران هم به کارگران ملحق شدند. آن
ک عده یسیصد نفر با ما بودند، در اهواز نیز یک عده را زندانی کردند، 
رتی آورده از زنها هم آزاد بودند. زندانی در کار نبود. همه ما را به عما

کردند. من و رحیم را که مال شهرداری بود و در آنجا تحقیقات می بودند
داشته بودند. در آبادان مرتب کسانی را که مظنون از کارگران جدا نگه

ترسیدند. حکومت گرفتند. حرکت بود و از حرکت میشدند میمی
ترسیدند که مجددًا شروع کردند. مینظامی اعالم کرده و احتیاط می

ستند ان کدمن فورًا حرکت کرد و رفت و قرارداد را نتوانشود. ولی سرج
ها تمدید نفت بود که موفق ببندند و مدت نفت تمدید نشد. منظور آن

م بریزیم هنشدند. یکی از مقاصد اعتصاب ما این بود که این قرارداد را به 
لی مو نگذاریم. این اولین بار بود که در ایران عصر پهلوی با نهضت 

 زدند. ا به هم میقراردادی ر
جا دارد از نقش زنان هم در این مبارزات صحبت شود. ما وقتی که شروع 
به سازماندهی کردیم، هر فردی از کارگران را که جمع کردیم به مرور به 

اش هم نفوذ کردیم و اولین اتحادی که از طریق این فرد به وجود خانواده
ای که ما عضو ر یک خانوادهآمد با همسر یا دختر او بود. بنابراین دمی

شدند. منتها اش هم تقریبًا عضو اتحادیه محسوب میداشتیم، عائله
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های مرتبی نداشتند. های مرتبی داشتند ولی زنان حوزهمزدوران حوزه
شد های خانوادگی اکتفا میها گیر بیفتند. به همین حوزهترسیدیم آنمی

هیم، وقتی که در شهربانی شد به زنان مأموریت بدمگر اینکه الزم می
کرد و با من زندانی بودم بعضی شبها که مختاری کار نداشت مرا صدا می

2کرد. یک شب گفت: آقای اردبیلیصحبت می 6 کنم که تعجب نمی  
یوسف اردبیلی بلند شده لنگان لنگان کاری پیدا نکرده آمده آبادان با 

حجاب است. شما  کند، ولی در ایران که هنوزماهی هشت تومان کار می
چه طور توانستید این تشکیالت را به وجود بیاورید. من از این تعجب 

ای و نگفتند نامحرم است، نگفتند ها رفتهکنم که تو چطوری میان آنمی
 این کیست و از کجا آمده؟ 

کردیم. منتهی در میان ما در میان کارگران و عائله کارگر نفوذ پیدا می
هوشیار بودند و جنبه این کار را اصاًل داشتند. ها بسیار ها بعضیآن

دیدند که منافع شوهر و کردند. میخودشان حسن استقبال می
همسرشان در این است که در این اتحادیه باشد و خواهان این اتحادیه 

ها به نام زهرا که اگر اشتباه نکنم همسر شدند. یکی از آنباشد. جلب می
نظرم نیست ولی زهرا هرگز فراموش  صادق یا مصدق نام بود. درست

و واقعًا زن مبارزی بود. زهرا به شود یک زنی بود از اهالی لرستان نمی
کرد چون های خانوادگی سرکشی میها، یعنی حوزهها و حوزهخانواده

گرفت و به ها نداشتیم، دستوراتش را از ما میای از زنحوزه جداگانه
                                                 

امیل فدانست که نام نمی چون تا این اواخری که از زندان بیرون آمدم کسی 26

مه به نام من افتخاری است. در آبادان شناسنامه به نام اردبیلی گرفتم. شناسنا

حم خانواده افتخاری را که از انزلی گرفته بودم سوزاندم که به دست نیفتد و مزا

 ام نشوند. 
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ه گفتم یک کالس محرمانه سیاسی طور کداد. ضمنًا همانها میآن
داشتیم که همانجا اگر کسانی سواد فارسی کم داشتند فارسی درس 

دادم. ها میدادیم و من خودم یک اطالعات سیاسی و سندیکایی به آنمی
ای را به سطح کادر و نیمه کادری رسانده بودیم و یکی بنابراین یک عده

 از آن کادرها هم زهرا بود. 
های مبارز لرستان بود و موقع اعتصاب هم اولین کسی که زهرا از زن

جلوی شرکت نفت برای کارگران نطق کرد و گفت دستور اعتصاب صادر 
شده او بود. گویا چیزی که گفته بود و زیاد هم مؤثر واقع شد آن بود در 

تواند مبارزه نکند. وقتی که ما را کند، مرد نمیصورتی که زن مبارزه می
و به اهواز آوردند، زهرا هم آمد. البته زندانی نبود. زهرا آمد اسیر کردند 

خواهم یوسف را ببینم. گفت یوسف و رفت پیش مختاری و گفت من می
چه کاره تو است؟ گفت: برادر من است. رکن الدین مختاری گفت: تو 
لری و اون ترک است تو چطوری خواهر او شدی؟ گفت: ما از آن لرها 

با هم خواهر و برادریم. من حتمًا باید خودم یوسف  ها هستیم کهو ترک
را ببینم. آمد. پلیس هم وسط ما ایستاد. زهرا گفت: برو کنار. چنان 
حکم کرد که پاسبان اطاعت کرد و دور شد. گفت: من با برادرم صحبت 

کنم. گفت: از خارج خواستند پولی به ما برسانند من قبول نکردم. می
دهیم تا رفقای ما در زندان فروشیم مییم میگفتم: ما هنوز طال دار

مصرف کنند. من بسیار خوشحال شدم و گرفتم دستش را بوسیدم، گفتم: 
خوب کاری کردی، مهم این است که آدم از کسی چیزی نگیرد و مدیون 

مانیم و نیاز و کسی نشود. پول از خودمان داشته باشیم. گرسنه می
از لحاظ عقیده و از لحاظ اخالق به  احتیاجی هم نداریم. بنابراین زهرا
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شد قهرمان نامید. منتهی عیب کار در این تمام معنی یک زنی بود که می
 کنند. سواد و کم سوادند و تحصیل نمیها بیاست که در ایران اغلب زن

بعدها شنیدیم که پس از اعتصاب روزنامه حبل المتین چاپ کلکته 
د به دولت. جراید مصر خوب از خوب از کارگران دفاع کرد و حمله کر

ها دفاع کردند و حتی نوشتند که ما باید مبارزه ضد استعمار را از آن
ها و از کارگران ایرانی یاد بگیریم. شنیدم که یکی از رفقای ما رفته ایرانی

بود به مسکو و در کنگره سندیکای جهانی هم خوب حمله کردند به 
را در موقعی که کشتی جنگی نمایندگان کارگران انگلیس که شما چ

دولت انگلیس به کارگران ایران حمله کرده بودند از انگلیسیها انتقاد و از 
کارگران دفاع نکردید. همین برای ما دلخوشی بود. یک شعری هم 

2گفته بود. « به رفیق محبوسم»الهوتی در دفاع از ما به نام  7 البته این   

                                                 
 ت: در تاشکند سروده شده اس 1929ظور قطعه شعر ذیل است که در اکتبر من 27

صنف قعله چون شیر  ۀکه در مبارز چه ننگ و عار کسی را ز بند و زنجیر است 

 است 

به کنج محبس شه، دوستم زمینگیر از آن زمان که شنیدم به جرم رنجبری 

 است 

زنجیر های انهکه نقل مجلسشان دبه شب نشینی زندانیان برم حسرت »

 «است.

 جواب ظلم فقط آبدیده شمشیر است ایران که ترک شکوه کند  ۀبگو به تود

 برای صنف ستمکش یگانه تدبیر است به ضد جور و ستم، اتحاد و تشکیالت 

تحصیل بی که رنجبر ببین چنان شکم خواجه، سیر از آن نانی است 

 آن ز جان سیر است 

 ایران بزرگ تقصیر است  ۀبرای فعل خوردن  ستم نگر که ز محصول خویش نان
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کند و خوب است، خبر جراید هم ها تأثیر میدفاعیات در روحیه زندانی
 رسید. می

های کارگران هم مطرح خالصه بعد که ما را آوردند به اهواز دیگر خواسته
های ما زیاد بود: قرارداد تمدید نشود و انگلیسیها باید از شد. خواسته

برند کنند. عالوه بر این که ثروت ما را میایران بروند چون ظلم می
ز ایران برود. این جنبه سیاسی بلند مدتش بود. کوتاه ظالمند و ظالم باید ا

مدتش این بود که اخراج دائم کارگران یا اصطالح پرونده سیاه از بین 
برود، دلیلی ندارد که کسی را تا ابد اخراج بکنند. در این جور موارد 

توانستند کردند که مصدوم شده و دیگر نمیبیشتر کسانی را اخراج می
مه هم نبودند. ما تقاضا کردیم اخراج ابد موقوف بشود، کار بکنند و بی

کردند. دستور شکنجه کارگر از بین برود، کارگران را شکنجه می
کرد اخراج ات را به دیوار بزن. این بدبخت اگر نمیدادند که برو کلهمی

خوابید. اینها برای کردند. کارگر مسکن نداشت و کنار شط میابد می
کشیدند. غالبًا هایشان گرسنگی میدادند. زنکارگران مسکن نمی

عورتشان باز بود. وضعیت عجیبی بود من در جای دیگر ندیده بودم. 
حتی در تاجیکستان هم که خیلی عقب مانده بود. در آنجا هم این طور 

دانم انگلیسیها بین خودشان چه فکر نبود. جای وحشت آوری بود. نمی
خواستیم حقوق کارگر اضافه نبودند. می کردند. آخر اینها مگر انسانمی

                                                 

حکایتی است که بیرون ز حد و تدبیر اسارت زن و بیداد شاه و غفلت خلق 

 است 

 سفید مو شده اما گمان مبر پیر است به جنگ ظلم جوان است روح الهوتی 

ران، ش، ته 1358)دیوان ابوالقاسم الهوتی، به کوشش احمد بشیری، چاپ اول 

 (  95-6ص  امیرکبیر، ص



67 
 

بشود و اتحادیه از طرف شرکت به رسمیت شناخته بشود. قضاوتی بین 
ای بشود، ظلم در حق دیگران نشود، از این قبیل طرفین بشود، مذاکره

 چیزها خواستیم. 
خان بهرامی مدیر کل بعد از دو سه روز تحقیقات موقوف شد. عبدالله

اهواز آمد. بهرامی خودش را به من معرفی کرد که وزارت دادگستری به 
من رئیس شهربانی مرحوم خیابانی بودم.  خودم آزادی خواهم و اعلی 
حضرت هم احساسات عجیبی نسبت به آزادی دارد. مرا پیش شما 

فرمایند اول سلطنت من است، اند که بگویم اعلی حضرت میفرستاده
و این نهضت را کنار بگذارند هر خواهم سروصدایی بلند نشود. بیایند می

جا برنگردد خواهد در تهران به او بدهیم و دیگر به آنای میکاری، حرفه
پوسد و از بین و اگر کسی این پیشنهاد را قبول نکند تا ابد در زندان می

دانی. گفتم که نه. موضوع، موضوع من نیست رود و حاال خودت میمی
ایم. نکردیم. بر علیه شاه قیام نکردهو ما علیه دولت هم هیچ اقدامی 

کند، که اعلی حضرت اول اعتصاب ما راجع به شاه هیچ صحبتی نمی
خواه باشد. اینها اصاًل مطرح نیست. سلطنتش باشد یا واقعا آزادی

موضوع ایران هم مطرح نیست. ما هستیم و انگلیسیها. شما خودتان 
ضاوت بفرمایید. توانید قضاوت بکنید، ققاضی خوبی هستید و می

کنند. خورند و خودمان را هم شکنجه و تحقیر میاند ثروت ما را میآمده
آورید کنیم شما میگوییم که آقا ما با این مصیبت کار نمیوقتی که می

کنید، خواب رحیم را گرفتند و مرا هم آوردند دستبند زندانی و شکنجه می
خندد. رکن الدین نجه میقپانی بزنند. بعد رفتند گفتند که این به شک

کند و مختاری گفت بیخود اذیتش نکنید، اگر چیزی هم بداند لج می
گوید. بعد آمدند گفتند رئیس گفته برود استراحت بکند، عبدالله نمی
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میرید و یا بیایید شغل و کار هر خان بهرامی گفت شما یا در زندان می
قبیل کارها را هم دیگر خواهید به شما بدهیم، بروید تهران و این چه می

انجام ندهید. گفتم نه.این قضیه شرکت نفت باید مطرح بشود و 
های ما را گوش بکنید. اگر مشروع است عمل بکنید.بعدًا اگر خواسته

مانم. مانم، بگویید خوزستان نمانید نمیگفتید من اهواز نمانم، اهواز نمی
کند. برای من جا قی نمیروم. هیچ فربگویید ایران نمانید از ایران هم می

کند. ولی موضوع این است که کمپانی نفت و ظلم و مکان فرق نمی
انگلیسیها، باید از سر ما رفع بشود. عبدالله خان دست خالی برگشت و 

 رفت و دو ماه رفقای ما آنجا بودند.
بعدًا حدود صد و پنجاه نفر از کارگران زندانی را به زندان خرم آباد نزد 

ای را هم به زندان آبادان و رحیم همداد را هم ی فرستادند. عدهامیراحمد
به زندان خرمشهر فرستادند. بعد از مدتی از طرف شهربانی آمدند و 

خواهند. ها را میگفتند که باید اتاق خودتان را تخلیه کنید صاحبانش آن
گفتم بروید. هر چه اثاثیه هست بفروشید. اثاثیه دو رجل سیاسی را به 

تومان فروختند. یعنی قیمتش هم بیشتر از این نبود. زندگی ما این ده 
توانستند ایراد دیگری بگیرند. در زندگی ما غیر طوری بود. بنابراین نمی

چه به عنوان دستمزد از شرکت گرفته بودیم، پول یا گشایش دیگری از آن
ن را وری و دیگرانبود. بنابراین دهانشان بسته بود و تا زمانی که پیشه

ترسیدند. اغلب در زندان هم گرفتند دهانشان بسته بود و از ما می
شوید. بعد از دو ماه الله مرخص میگفتند که انشاءآمدند و تملق میمی

رضاشاه به خوزستان آمد. فصل پاییز بود، گفتند که به مناسبت ورود 
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2« بلک لیست»درصد حقوق کارگران را باال بردیم و  25رضاشاه  8 را   
موقوف کردیم و برای کارگرهای عائله مند هم به سرعت خانه ساخته 
خواهد شد که بتوانند در مسکن شرکت ساکن باشند. رضاشاه دستور 
داد که اینها را به تهران ببرید. بعد از برگشتن رضاشاه ما را به تهران 
آوردند. بیشتر این امتیازات نتیجه اعتصاب بود و نه مسافرت شاه. 

گرها در بیرون خوب بود. حتی روحیه ما که در زندان تهران روحیه کار
بودیم خوب بود. بعد از آن که از زندان هم بیرون آمدم، روحیه را حس 

شان خوب بود و همان رویه را نسبت به انگلیسیها داشتند کردم. روحیه
و مخالفتشان برقرار بود. ما را به تهران آوردند. من و رحیم همداد و یک 

رن نام ارمنی بود که گویا در نظام وظیفه بود. بعد از اعتصاب برای نفر سو
اینکه بگویند یک طرفه و انگلیسی نیستیم یک عده از آن جاسوسهای 

ها هم خیابانی و مشهور انگلیسیها را گرفتند و تبعید کردند. یکی از آن
آوردند تحویل شهربانی دزفول بدهند. نبی دزفولی که با ما بود که می

نفر هم که ایرانی بود و اهل بصره گویا برای آقاولی که استاندار آنجا  یک
کرد. اسمش را گذاشته بودیم وطنی. برای کرد و جاسوسی میبود کار می

 آورد. ایران از بصره خبر می
در اهواز هم مرا زندان نبردند و در شهربانی نگه داشتند. تقریبا آزاد هم 

کنم از اقوام اسمش مدرس بود، فکر میبودم یک شخصی را آورده بودند 
مرحوم مدرس بود. معلم بود. خیلی هم عصبانی بود و دائم در فکر فرار 

ها از رفقای خودمان بودند که خودمان وارد شهربانی بود. اغلب پاسبان
کرده بودیم و در اهواز هم داشتیم. یک روز بعد از ظهر بود و کسی هم 

                                                 
28Black List -  .)لیست سیاه )و 
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ه کاری برایش پیش آمده بود به من گفت ها کنبود، یکی از این پاسبآن
شد که در فالنی این را بپا تا من بیایم و گذاشت و رفت. مرتب بلند می

برود خیلی آدم قوی  البنیه و بلندقدی بود. من نگران بودم که چگونه او 
اند به من و خالصه را نگه دارم. خودم زندانیم و یک زندانی را سپرده

م. در اهواز فروزش آمد و به رئیس پاسبان برگشت و راحت شد
ژاندارمری سپرد که این آقای یوسف اردبیلی میهمان دولت است، زندانی 

کردند، ضمنًا خودش هم مثل این که یک آدم انسان نیست. احترام می
کرد ولی مأمورانش نانجیب بودند. آمدیم خرم آباد. منشی بود. اذیت نمی

د. هنوز غروب نشده بود، موشها حمله ای بردندر خرم آباد ما را به قلعه
ترسیدند. صدا کردیم که آقای مأمور بیا اینها را کردند و از آدم هم نمیمی

ای بکن یا ما را یک جای بهتری ببرید، گفت آقا یک عالجی بکن، چاره
اش عقرب بود و عقرب شکر کنید که اگر تابستان بود به جای اینها همه

 کردیم، گرفتیم خوابیدیم و فردا راه افتادیم! کرد. ما هم تشکر حمله می
 تهران 

روز جمعه رسیدیم به شهرری. مأمور ما که افسر ژاندارمری و نامش 
مرتضوی بود گفت با رحیم همداد بروید و زیارتی بکنید و برگردید. ما 

رویم. در میدان منتظر هستیم. از این اعتماد او تعجب کرده و گفتیم نمی
روید و صورتتان را یک آب بزنید چون عازم شهربانی اصرار کرد که ب

هستیم. رفتیم و گشتی زدیم و آمدیم. ما را تا میدان توپخانه آورد و تحویل 
تحویل دادند. این زندان در زمان  2زندان داد. ما را به زندان شماره 

ها را بیش از پانزده روز ها ساخته شده بود و قرار بود که زندانیسوئدی
شدند. ماندند اغلب کور و علیل مینگه ندارند. چون اگر بیشتر میدر ان 

آن جا هم خیلی متعفن، کثیف و خراب بود. رحیم را توی یک اتاق کردند 
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و من را به یک اتاق دیگر و در را بستند و رفتند. آنجا دو پاسبان بود. 
گفتند. مسلمان بود و نمازخوان و مؤمن و یکی را محمدحسن خان می

گفتند، یزدی خیلی قسی القلب بود و پسرش را ی را هم یزدی میدیگر
دار کشید، آدم هم اصغر قاتل کشته بود. او هم اصغر قاتل را خودش به

نانجیبی بود. دو روز بعد یزدی آمد در را باز کرد و گفت که آقا شما 
آورم پهلویت، من هم از بنشینید جلوی در اتاق. گفت رحیم را هم می

خواستم، یک خورده نشستیم و صحبت کردیم. بعد را هم میخدا همین 
به رحیم گفت که برگردد و رحیم به اتاقش رفت. من هم رفتم و در را 

خواند آمد، گفت چرا بست. فردا آن یکی که مسلمان بود و نماز می
روید حیاط گردش کنید؟ گفتم: برویم حیاط گردش کنیم؟ گفت نمی

ها را گشت و حال شما را پرسید. اینها را قدیروز رئیس شهربانی آمد اتا
اند. گفت اینها که تحقیقات ندارند چرا اینها را مجرد از اهواز آورده

 اید؟ در را باز کنید. کرده
 ود. ببعد از چند روز ما را به زندان قصر بردند که تازه افتتاح شده 
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 بخش دوم / زندان قصر 
ه به زندان قصر وارد شدند من و رحیم بودیم. های سیاسی کاولین زندانی

های آن هم همه یک کریدور با حیاطش در اختیار ما گذاشته بودند، اتاق
تایی در یک تخت خواب داشت و دو تخته بودند. من و رحیم گفتیم ما دو

خواست که یک کسی را بیاورند که اقاًل با او خوابیم. دلمان میاتاق می
گذاشتند به زندان بیاید، نه کتابی و نه قلمی امه میصحبت کنیم. نه روزن

رفتیم. خسته شدیم یک خرده راه میو نه هیچ چیز دیگر. بلند می
کشیدیم. تختش هم خوب و آمدیم روی تخت دراز میشدیم، میمی

رختخوابش هم تمیز بود. روی هم رفته بد نبود، تمدنی از ظاهرش پیدا 
ردند آقای احمد خان همایون، سرهنگ هایی که آوبود. اولین زندانی

ها و مشکین قلم بودند. نصرالله خان کلهر، ساموئل حییم نماینده کلیمی
گفتند ها می)وی بعد از زندان نام خود را به خادم آزاد تبدیل کرد(. آن

اند. )فوالدی را اعدام کرده بودند( متهم بودند که یکی از ما را اعدام کرده
اند. مردمان بدی نبودند و ظاهرًا، خودشان را ه کردهعلیه جان شاه توطئ

گفتند ما را کردند. مضراتی نداشتند و متین بودند. میخوب اداره می
هم باشد، برای این که اواًل کنم واقعا این طوراند و فکر میمتهم کرده

کرده و آدم خیلی ها به انگلیسیها خدمت میساموئل حیبم گویا مدت
ظن ببرد. گمان توانست سوءمحترمی بود و هیچ کس نمی متین و ظاهراً 

کنم یک سال یا دو سال در زندان بود و او را به اعدام محکوم کردند. می
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خواندم. فرانسه را در کرمانشاه یاد گرفته من پیش او درس فرانسه می
خواندم. وقتی که حکم آوردم پیش او و درس میبود. کتابی داشتم می

غ شد در کریدور ما نبود در کریدور پهلویی بود. همان شب اعدام او ابال
کنار او رفتم ولی کتاب نبردم. گفت چرا کتاب نیاوردی؟ گفتم حوصله 

اند نیاوردی؟ ای که مرا محکوم به اعدام کردهنداشتم. گفت نه، شنیده
حتما برو و کتابت را بیاور. آدم باشهامتی بود، اهل ترس نبود، فکر 

لیسیها یا دولت دیگر مربوط بود برای اینکه یک روز ضمن کنم با انگمی
صحبت از  دهانش پرید که اگر بیرون بیایم به وطنم خدمت خواهم کرد.  
گفتم مگر تا به حال به وطن خدمت نکردی؟ حرفش را برگرداند. 

شناخت. در صورتی که آدم حییم عشایر اردبیل را بهتر از من میابن
 خواهد اینها را به شورش وادارد. میانقالبی نبود که بگوید 

کنند وقتی که سرهنگ همایون را گرفته بودند خواسته بودند نشانش را ب
خودش کنده بود. بعد از پانزده سال حبس هم مرخصش نکرده بودند. 

 بعد از شهریور مرخص شد. 
در قصر از هر لحاظ راحت بودیم. اواًل هنوز زندانی زیاد نیامده بود، یک 

شجر بزرگی در اختیار ما بود، خودمان باغبانی و درختکاری حیاط م
ها را رد کردیم. آنجا کردیم. وقتی که وارد شدیم پشه زیاد بود و پشهمی

آمدند. شد، بیشتر از عشایر میراحت بودیم. به تدریج هم زندانی زیاد می
غالبًا رؤسایشان را پیش ما و خودشان را به کریدورهای بزرگ 

. با آمدن عده کثیری از عشایر و اصواًل هر کس که محکوم سپاردندمی
ها زیاد شد و کشها، تعداد زندانیشد مانند دزدها و سارقین و آدممی

کرد. حتی رفیق من همداد هم تیفوس گرفت. کسانی تیفوس بیداد می
گشتند. من نگذاشتم که او را ببرند که به بیمارستان رفتند سالم برنمی
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کردم و احمدخان همایون خودم نگه داشتم و پرستاری میتنها در اتاق 
از رفقای سرهنگ پوالدین هم دارو و درمانش را از خارج و با خرج 

گذاشت. همداد را نجاتش دادیم کرد و در اختیار ما میخودش تهیه می
ولی تیفوس عده کثیری را کشت. در میان عشایر، کردها از لحاظ 

 کردند ولی لرها نه. را حفظ می بهداشت از لرها بهتر خودشان

 نقشه فرار از زندان 
اوایل کار بود و در صدد برآمدیم تشکیالتی بدهیم و فرار کنیم. چون فکر 

کنند. انگلیسیها از کردیم که اگر اوضاع عوض نشود، ما را ول نمیمی
این کار ما و عملی که انجام شده بود بسیار ناراضی بودند. امیدی به 

تیم. در صدد برآمدیم وضعی فراهم کنیم که فرار کنیم. با مرخصی نداش
رؤسای عشایر صحبت کردیم و موافقت کردند. با یک عده زیادی از 

ها هم موافق بودند و مشغول این کار حبس ابدیها صحبت کردیم و آن
شدیم. طرح ما این بود که زندان را به دست گرفته و وسایل ارتباط را 

تًا به پادگان عشرت آباد حمله کرده و با اسلحه قطع کنیم. سپس شب غفل
به دست آمده عازم شمال شده و در جنگل و کوههای آن جا یک جنگ 
چریکی به راه اندازیم. کسانی که آماده این کار بودند همه واقعًا جنگ 
آزموده بودند. با هم جلساتی داشتیم. جلسه به این طریق بود که در 

کردیم و با زرگ بود فوتبال بازی میحیاط وسطی زندان که خیلی ب
گرفتیم، یا به عنوان آمدند تماس میدوستانی که برای تماشای فوتبال می

گرفتیم. بنا بود هوا رفتیم و با هم تماس میجا میمریضی به بیمارستان آن
ها خودمان را نگه داریم که گرم شد از زندان فرار بکنیم که بتوانیم در کوه

های جنگلی یک هم گیر نیامد با سبزی و علف و یا میوهو یا اگر چیزی 
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مدتی خودمان را حفظ کنیم. تقریبًا در حدود سیصد نفر قرار بود فرار 
کنند و آماده بودند که به هر طریقی که باشد این کار انجام بشود. سید 
فرهاد هم در جلسات ما بود. سید فرهاد یک سیدی بود که قبال در بین 

دهد برود ندارم بوده. گویا یک روز افسر مافوقش دستور میقم و تهران ژا
گردد و رئیسش را کند. سید برمیمأموریت و شب به زنش تجاوز می

دهند ولی به شود. بعدًا قرآن مهر کرده و به او تأمین میکشته و یاغی می
 او حبس ابد داده بودند. 

ز لحاظ شد اآدم خیلی کم حرف ولی مصممی بود. آدمی بود که می
 مسایل جنگی و چریکی روی او حساب کرد. 

اکثر زندانیها برای اعمال شاقه از محوطه زندان به حیاط و کارخانجات 
کردند. یک روز هنگامی که هنوز رفتند و کار میزندان و باغ زندان می

بیند که فرصت هست. گشت و میزمستان بود سید فرهاد از کار برمی
ها خلع سالح گیرد. زندانبانفنگ پاسبان را میکشد تفورًا چاقو را می

گیرند. ما حاضر نشدیم فرار ها با یک عده زندان را در دست میشده و آن
کنیم. حتی همه گفتند در این سرما برویم چه کار کنیم، آن هم نزدیک 

خواستیم نصف شب حمله بکنیم و تابستان یا آخر بهار این غروب. ما می
ها فرار کردند و یک عده هم مخفی . تعدادی از پاسبانکار را انجام بدهیم

خان. یک مقدار هم نانجیب بود. شدند. پاسبانی بود به اسم غالم علی
اش بیرون بود. صدا کردم گفتم فرار کرده رفته بود زیر تخت. اما نصف تنه

ها رفتند. بروید در زندان را ببندید، آقای غالم علی خان بیا دیگر این
اند. در زندان اند؟ گفتم: بله واقعًا رفتهرفت. گفت: واقعًا رفتهکسی نمی

ها گرفتار شدند. را بستند. بعد از مدتی سیدفرهاد و گروهی از فراری
شان تیر خوردند. سیدفرهاد به کاشان رفته بود. اهل آنجاها بود یک عده
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ریزند کند و میو باالخره گویا مهمان کدخدا بود و کدخدا خبر می
کنند. دیگر از این فکر منصرف شدیم. چون شهربانی تگیرش میدس

بیدار شده بود در صدد فرار برنیامدیم، ولی فکر کردیم که بیکار ننشینیم 
 در زندان یک تشکیالتی درست کنیم. 

 تشکیالت زندان 
عنوانی هم که باشد شروع به ایجاد تشکیالت کردیم. گفتیم باید به هر

ای از سیاستمداران، از عشایر و که عدهمتحد شویم. موقعی بود 
رؤسایشان مانند ایل تنگستانی، بختیاری، قشقایی، سنجابی، کلهر و از 

شان آمده بودند. هدف از تشکیالت مبارزه با پلیس و زندان این قبیل همه
ها تسلیم پلیس نباشند و حرفی نزنند. حتی اگر سرقت بود. این که زندانی

نگویند. اگر الزم باشد به خود ما بگوید. یک  هم کرده باشند به پلیس
خان آرش و قازار گانه تشکیل شد از رحیم همداد، عطاللههیات سه

سیمونیان  که به اصطالح هیات مدیره تشکیالت بودند. من و آرداشس 
هم مشاورشان بودیم. این تشکیالت مفید بود، زیرا توانستیم در تمام 

ع بشویم و خبر به دست بیاوریم. زندان از کوچکترین اتفاقات مطل
کردند. به مرور دیده بودند که ما ازشان دفاع زندانیان هم اعتماد می

کنیم. این هیات سه نفری یک جنبه سیاسی هم  کنیم، حفظشان میمی
گرفت و داشت. در روزهای اول ماه مه، یازده اردیبهشت جشن می

و خوشحالی بکنند. هم شان بزنند داشت گلی به یقهها را وامیزندانی
جنبه سیاسی داشته و هم جنبه دفاعی. به تدریج با زیاد شدن تعداد 
زندانیان سیاسی در زندان معدوم کردن افراد نیز آغاز شده بود. یک روز 
قوام شیرازی را پهلوی ما آوردند. معلوم شد که رضاشاه در مسافرتی که 
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اش تقدیم کرده که جعبه به شیراز کرده بود، قوام یک جعبه جواهر به شاه
هم جواهرنشان بوده است. این مسئله رضاشاه را به طمع انداخت که این 

اند. در آن موقع آیرم عمل مقدمه کار است، دستور داده قوام را گرفته
رئیس شهربانی بود. قوام آدم باهوشی بود فورًا سفارش کرد رئیس 

بت کردند و شهربانی آمد آن جا نشست. آیرم آمد پیشش و چه صح
دانم. ولی آیرم رفت و سه روز دیگر قوام مرخص شد. حال نکردند نمی

دانم. مشکین قلم که بعدًا نام خود را خادم آزاد چه داد، چه نداد نمی
شد و معمواًل رفت و از زندان خارج میگذاشت. گاهی به مرخصی می

فت رفت که رئیس اداره سیاسی بود. یک روز رپیش سرتیپ سیف هم می
قریب تو و رحیم را و خبر آورد که مژده بده. سرتیپ سیف گفته عن

 کنیم. دیگر خاطرجمع باشید که مرخصید. ما امیدوار بودیم. مرخص می
در  دیگر رفقای ما که از خرم آباد تبعید شده بودند و رفقای زندانی

ها در خرمشهر را به نقاط مختلف ایران پخش کرده بودند. یک عده آن
کردند و بقیه دیگر اینها همه متخصص بودند و این هن شمال کار میراه آ

ا تقسیم رهم برای ما یک موفقیتی بود. برای این که من پول نداشتم اینها 
خواست. بکنم و این طرف و آن طرف بفرستم. این کار پول و مخارج می

 کردند،ها هم آن جاها که کار میخود دولت این کار را کرده بود و این
ها مرخص شده بودند و ما خاموش نبودند. منتها خیلی با احتیاط، آن

ز ما دو نفر هم معنی نداشت بمانیم چون تهمت ما یکی بود. در تهران ا
پرسیدند، ولی بازجویی رسمی نشد. گاهی از برخی مسائل می

 ها عمقی نداشت و امیدوار بودیم که مرخص شویم. های آنسوال
 دوستانش و سرآغاز گرفتاری ما وری و دستگیری پیشه
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های ما آمدند و خوشحال بودند و یک روز گفتند که بیایید. هم زندان
شویم. ما را به گفتند. ما هم خوشحال بودیم که مرخص میتبریک می

شهربانی بردند و بازجویی شروع شد. در روسیه تحصیل کرده ولی 
اند که شما در اف کردهایم و اعترای را گرفتهدم؟ عدهگویی من بیسوامی

ها اید. گفتم این ساخت و پاخت انگلیسیها با شماست، آنروسیه بوده
اند بیایند روبروی من بگویند تا جوابشان را بدهم. بازجو غلط کرده

ها نرئیس شعبه اداره سیاسی بود و از زندان اهواز مرا شناخت چون ای
زهایی که گفتید صحت فت: شما آن چیجا آمده بودند گبرای تحقیقات آن

اال حنداشته. شما به منظور سیاسی به خوزستان رفتید کارگر نبودید و 
اند. انگلیسیها، پشت پرده باید اعتراف کنید. گفتم اینها را یادتان داده

ها را تحریک مشغولند. ما انکار کردیم روبرو نکردند. ترسیدند که ما آن
 بکنیم. 

ها اند و آنری و یک عده دیگر را گرفتهوبود، معلوم شد پیشه 1310سال 
دانستند، اند. ولی از حسن اتفاق نام فامیل من را نمیاسمی از ما برده

گفتم چون در آبادان سجلم را به نام یوسف اردبیلی گرفته بودم ولی 
مشخصات مرا داده بودند. به هر حال مرا روبرو نکردند. یکی از دالیلی 

کردند که ه مسایل عجیب و غریبی مطرح میکه اقرار نکردیم آن بود ک
طور که گفتم ما در آبادان یک ها دخالت نداشتم. همانمن اصاًل در آن

مدرسه محرمانه برای کارگران درست کرده بودیم و به اینها اطالعات 
دادیم و شخصی به نام شکیبا که قبال صحبتش شد و در آن سیاسی می

ها گفته بود من از فالنی پول به آنداد پس از دستگیری مدرسه درس می
دادم. در صورتی که آخر من پولی نداشتم که به او گرفتم درس میمی

دانستند که ما انداختند گردن ما و میبدهم. این قبیل چیزها را می
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دادم. گرفتم درس میخواستند بگویند که من پول میمنکریم. مثاًل می
کرد که ش، خوش رقصی میکردند. فروزها خوش رقصی میمستنطق

دانید خواهم همه چیز را بگویم. حتی آن چیزهایی که شما نمیمن می
گویم. کم کم از من و رحیم همداد که منکر بودیم دست کشیدند. می

اظهارات دیگران را در رابطه ما قبول کرده بودند. دستگیرشدگان را هنوز 
گفته یا نگفته بودند اطالع ها چه به بند ما نیاورده بودند و از این که آن

وری گفتم که آخر تو رئیس حزب بودی، رهبر نداشتم. بعدًا به پیشه
بودی، تو چرا اعتراف کردی؟ گفت اعتراف نکردم. فقط از کسانی اسم 

کنم او با این افتند و فکر میاند و نه در ایران.  گیر نمیبردم که در روسیه
ها گیر داده ای را اینون عدهخواست خودش را تبرئه کند چچیزها می

 بودند. 
وری یک عده و از جمله تعدادی از اعضای کمیته بعد از دستگیری پیشه

وری، دکتر مرکزی حزب کمونیست را دستگیر کردند. گرفتاری پیشه
شود که جاوید و اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست اینطوری می

جماهیر شوروی علیه ای در اتحاد حسین شرقی در یک کنگره یا جلسه
ها کند. از طرف رضاشاه و رؤسای شهربانی به هتلرضا شاه نطق می

ها منزل کرد به شهربانی دهند که اگر شرقی نامی در هتلدستور می
اطالع بدهند. اتفاقًا علی شرقی با یک چمدان کتاب از شوروی آمده و 

انه اقتصاد خخانه اقتصاد تهران منزل کرده بود. رییس مهماندر مهمان
دهد که شرقی نامی در این جا منزل کرده است. به شهربانی اطالع می

کنند. کنند کتابها را پیدا میروند. تفتیش میاز شهربانی سراغ شرقی می
کنند. این حواله پولی را به عالوه بر ان یک حواله پول هم پیدا می

کند که ف میوری و دکتر جاوید داده بودند. شرقی همان شب اعتراپیشه
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اند. گویا زنش او را در زندان تاریک ا به من دادهها این چک ربله آن
برد که یه قدری خودش را باخته و کند و به رفقایش خبر میمالقات می

شود ترسیده و یک چیزهایی تغییر حال داده که اندازه ندارد. معلوم می
ها هم در تهران بودند گیرند. آنوری را میگفته. فورًا دکتر جاوید و پیشه

شود. بعد در اردبیل و تبریز و جاهای و تشکیالت از همین جا کشف می
کنند. از جزئیات کار ها کسانی را دستگیر میدیگر از روی اعترافات آن

اند ام، نه با من روبرو شدهشان را دیدهها اطالع ندارم. چون نه پروندهآن
گفت من فکر کردم که این جاوید میها داشتم. دکتر و نه اطالعی از آن

شود مقاومت کرد و مقاومت کردم. و افتخاری که مقاومت کرده می
هایی را گفتم که روسیه گفت من فقط آنوری میچیزی نگفتم. پیشه

شناخت، اینها جزو کمیته مرکزی اند. شرقی هم که همه را نمیبوده
نفر، رفقایشان  53دسته یکی مثل آن ها هم یکیکنم آنبودند. من فکر می

ها را خواستند پرونده آناند و گرفته و زندانی کرده بودند. میرا گیر داده
با ما مخلوط بکنند که نشد. چون نه واقعًا در کار ما دخالت داشتند و نه 

ها دخالت داشتیم. ولی آشنا بودیم برای این که بعضی از ما در کار آن
بودند. جاوید رابط بین حزب کمونیست اینها مثل دکتر جاوید در باکو 

 ایران و بین الملل سوم بود. 
از اردبیل اخوان، من، رحیم و عزیز را گرفتند، طاهری، جودت و یک 

2ها گرفتند.چند نفری را هم با آن 9 از گیالن آرداشس ارمنی را گرفته  
 بودند. آرداشس از ارامنه گیالن بود. یک بار هم قباًل او را گرفته بودند.

                                                 
ای گفتند که او یک روز عدهپدر طاهری از مشروطه خواهان قدیمی بود. می 29

 ان کرده بود. اردبیل دعوت کرده و آن ها را تیربار ۀاز مرتجعین اردبیل را به قلع
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شود. بعد سهیلی رییس گویا بیانیه پخش کرده بود. اول منکر می
گوید زیر لگد زند و میشود و یک کشیده به او میتأمینات بلند می

گوید که این بیانیه را کشمت. باید راستش را بگویی. آرداشس میمی
در سفارت شوروی به من داده است. این ماجرا مربوط به « اورتپلیان»

ت. او را در تهران گرفته بودند. بنا به تقاضای ایران، اس 1309سال 
را از ایران احضار کردند. چرا که به امور داخلی دخالت کرده « اورتپلیان»

و بیانیه صادر کرده است. حاال شغلش در سفارت شوروی چه بوده. 
دانم. این بار اول ها بوده یا جزو سازمان امنیتشان من نمیجزو دیپلمات

رداشس بود. بار دوم محکم ایستاد. چیزی نگفت و اقرار دستگیری آ
 نکرد. شرح حالش را در زندان به من گفت. 

رفته گاز تبریز حسین اتکا را گرفته بودند، دو سه نفر کفاش و متفرقه 
توانست این اطالعات شان یادم نیست. علی شرقی نمیبودند که اسامی

ها که در راس قرار یعنی آن اندرا بدهد، معلوم شد که از مرکز لو داده
ز داشتند. از رشت دکتر شفیعی و رسولی و یک عده دیگر راگرفتند، ا

م یک هآستارا صادق خان، ممی نام و عزت را گرفته بودند. از مازندران 
ه اتهام بعده را گرفته و آورده بودند. از آن جمله یکی علی زاده بود که 

ه بقنادی زاده بود که تبدیل جاسوسی آورده بودند که قباًل فامیلش 
جا در اداره زاده کرده بود. رضا روستا را از جنوب گرفته بودند. آنعلی

 کرده و او هم به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود. ها کار میروس
زندانیان سیاسی دو گروه بودند یک عده را گرفته بودند به اتهام جاسوسی 

هایی را که به اتهام جاسوسی آن و یک عده هم به اتهام حزبی و سیاسی.
کردند و بعد از آن که مدت گرفته بودند، محاکمه و محکوم می

کنم که ابراهیم کردند. فکر نمیشد مرخص میمحکومیتشان تمام می
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زاده جاسوس بود، ولی شهربانی این طور تشخیص داده بود. علی
بودند.  کردند و مترجمها بودند که در ادارات شوروی کار میبعضی

کند، دیگر به اصل قضیه کار ندارد. مترجم هر چه را بیاورند ترجمه می
رود یک چیزی کشف بکند بیاورد به آن دستگاه بدهد. یعنی خودش نمی

علی زاده مترجم بود، اما رضا روستا که بعدا رییس سندیکای حزب توده 
شناخته میرفته اهواز و از این و آن که شد، جاسوسی کرده بود.  یعنی می

داد. روستا شانس آورد که اعدام نشد. کرده و میاطالعات جمع می
کرد رونوشتی روستا آدم احمقی بود. از اخباری که تهیه و گزارش می

کرد که شاید یک وقتی به دردش بخورد. او را با رونوشت تهیه می
هایش دستگیر کرده بودند. در محکمه نظامی، دادستان ارتش گزارش

اعدام کرد و وکیلش خوب دفاع کرد. او گفته بود ما که اینجا  تقاضای
خواهیم برای دولت ایران ننگ به بار بیاوریم ما ایم نمیجمع شده

خواهیم دولت ایران در قضاوت سربلند باشد. مدعی العموم تقاضای می
کنید که هر چی تر پیدا میاعدام کرده است ولی آیا از این آدم احمق

رونوشتش را برد اشته و نگه دارد؟ اگر ما یک چنین آدمی جاسوسی کرده 
را بکشیم برای ایران ننگ نیست؟ این استدالل مؤثر واقع شد و او را به 

زاده را هم محکوم کردند. علی زاده پنج سال محکوم کرده بودند. علی
 بعدًا به بندرعباس و رضا روستا به ساوه تبعید شدند. 

 ها سایر زندانی
م صولت الدوله را با پسرش ناصرخان به زندان آوردند. تصادفًا یک روز ه

ها هم در آنجا بودند. وقتی که مرا مجرد کرده و به کریدوری بردند که آن
 2خواستند ما را مجازات کنند از کریدور خودمان به کریدور می
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بردند. این پدر و پسر خیلی به همدیگر عالقه داشتند. جلوی اطاق می
جا بردند کردند. مرا هم که آنستند و با هم صحبت مینشخود می

کردند، چه کار خوشحال شدند. از من راجع به خوزستان سواالتی می
کردی و از این قبیل مسائل. چای گذاشته بودند. صولت الدوله می

ریزم بخور. گفتم: نه من چای گفت: یک استکان چای برایت می
گذارند این جا فرستند و نمیه چیز میخورم و به عالوه حاال رفقا همنمی

دهم شما به من بد بگذره. گفت: نه این چای که من به شما می
ام گرفت. با خودم گفتم فکر کرده که من کارگرم و اید. من خندهنخورده

ام. گفتم نه من که کوچک بودم خانه ما اندرونی بیرونی بود. چای ندیده
فهمیدم شدیم میوارد حیاط میچای منزل آنقدر معطر بود که وقتی 

ایم. گفت نه این را مادرم چای گذاشته یا نه. بنابراین ما هم چای خورده
دهند برند پرورش میای. گفت: این را در انگلستان مخصوصًا مینخورده

فروشند. یک استکان ریخت، خوردم، دیدم واقعا خیلی و در بازار نمی
را در زندان مسمومش کردند و معطر و چایی خوب بود. صولت الدوله 

ماند ناصرخان را به مناسبت عروسی فوزیه مرخص کردند. اگر زیاد می
 بردند. او را هم از بین می

صحبت عروسی شد، فرخی یزدی را هم مسمومش کردند. علتش این 
این  بود که شعری گفته بود و در شعر خودش این طور نشان داده بود که

ماند. ضمن ( هم مثل عروسی قاسم میعروسی پسر شاه )محمدرضا
 کنم گفته بود: همین شعرش که عرض می

 ز آزادی جهان آباد و چرخ کشور دارا 
 گرددپس از مشروطه با ابزار استبداد می
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ها که مشکوک به جاسوسی بود، به عنوانی از این شعر را یکی از زندانی
م به شاه گزارش کردند ها هاو گرفته یا دزدیده و به مقامات رسانده بود. آن

 و او هم دستور داد که مسمومش کنید. من یک روز دیدم که فرخی با
کند. به او سپردم این کار را نکن. اما خودش آدم این آدمها صحبت می

 باکی بود و حسابگر نبود. بی
خواستند رضاخان را ترور چهار نفر را گرفته بودند به این اتهام که می

گفتند. همین شخصیت است که شعر بلشریک میکنند. یکی را علی 
کرد، فرخی را دزدید و به رؤسای زندان داد. او در زندان جاسوسی می

کرد. برایش گفتند. او هم برای زندان جاسوسی مییکی را اکبروف می
علی بلشریک جفت زد و خندید »شعری هم گفته بودند به این مضمون: 

اکبروف هم جاسوسی «. کاتب حضرت بود این اکبروف –و گفت 
کرد. یکی هم فیروز نامی ترک بود که با باتوم به سرش زده بودند و می

گفتند آدم غیوری است. دیگری هم یوسف ارمنی دیوانه شده بود ولی می
گفتند سوابق زیادی داشت، گویا با آزادی خواهان مشروطه بود که می

شد. این نجام میمربوط بوده و بیشتر ترورها در قزوین به دست او ا
شد به او اعتماد کرد ولی یوسف آدم درست و مورد اعتمادی بود، می

ها فیروز دیوانه بود و آن دو تا هم جاسوس بودند. از دیگر زندانی
تیمورتاش بود که او را در زندان مسموم کردند. علتش این بود که 

یران کاراخان معاون وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که به ا
آمده بود قصد داشته وساطت کند تا تیمورتاش مرخص شود. تقاضا کرده 
بود که به زندان بیاید. دستور داده بودند که تا ورود کاراخان تیمورتاش 

خواستم نسبت به کار تو و رحیم باید بمیرد. یک روز تیمورتاش گفت می
بود.  خویینی ]همداد[ اقدامی بکنم که مرخص شوید با پرونده ما آشنا
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زیرا وقتی که وزیر دربار بود رفقای ما که تبعید بودند به او عارض 
شدند که تبعیدشان تمام شود. خالصه مرحوم تیمورتاش هنوز نمرده می

گفتند پزشک احمدی؟ بالشی را که شود. میبود که کاراخان وارد می
 زیر سر داشت را گذاشت روی دهانش و رویش نشست. 

در  جنگ بود نیز زندانی شد. او را هم آوردند وسردار اسعد که وزیر 
ها را که خیلی محترم بودند در بیمارستان بیمارستان نگه داشتند. بعضی

داشتند. گویا در غذای او سم ریخته بودند. علی اصغر خانی بود نگه می
دار اسعد که آمپول زن بود. علی اصغر خان عادت داشت از خوراک سر

آمد. علی اصغرخان مسموم شد برایش خوراک می بخورد، زیرا از بیرون
خواهد که از زندان خارج بشود، اجازه شود. میو فورا متوجه می

آورد اندازد. رسوایی درمیدهند . علی اصغرخان داد و فریاد راه مینمی
کنند. باالخره او نمرد و خودش را نجات داد و سردار و مرخصش می

ا به زندان ولی دیگر غذا نخورد. بعدًا او ر اسعد هم که کم خورده بود نمرد
گفتند که او ها میتاریک بردند و ما دیگر از او خبر نداشتیم ولی پاسبان

شود خیلی زمین اش میکنند. گویا شب تشنهرا هم باالخره مسموم می
 امًا خونی شده بود. گفتند سر انگشتانش تمها میکند، پاسبانرا می

انی بشویم، شهربانی شخصی را به اسم حجازی قبل از اینکه ما زند
کند. حجازی کارگر چاپخانه بود و او را زیر شکنجه توقیف می

اندازند، اوایل کشند. کمونیستها در دنیا سر و صدای زیادی راه میمی
شود و رضاشاه سپرده بود که سلطنت رضاشاه هم بود. خیلی رسوایی می

انی که هیتلر سر بلند نکرده بود و ها را شکنجه نکنید. تا  زمکمونیست
ها را شکنجه استالین آن افتضاح را درنیاورده بود. در ایران کمونیست

مردند. ای از نبودن دوا و درمان و غذای کافی میکردند، ولی عدهنمی
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درمانی مردند. یکی دوایی و بیها در زندان از بیدو نفر از کمونیست
وری و ان گرفته بودند که از رفقای پیشهاسمش دادی زاده بود که از تهر

گفتند، سید عضو حزب کمونیست بوده و یکی دیگر سیدمحمد تنها می
خواند و اهل اصفهان شناختم. در کوتو درس میمحمد تنها را من می

بود. بعدًا رفته بود اصفهان، از اصفهان گرفته بودند آورده بودند او هم در 
 زندان کشته شد. 

ود. می هم که بعدها گروه کروژک را درست کرد در زندان بسیدباقر اما
اند. دو دهگویا با امام جمعه تهران هم نسبتی داشت، ظاهرًا از پدر یکی بو

بار محکوم شده بود. دفعه اول به جرم قتل آخرین شوهر مادرش 
او  )مادرش شوهرهای بسیار کرده بود( یک نفر او را تحریک کرده بود،

ته بود. سیدباقر را سه سال حبس داده بودند. هم آن شخص را کش
محرک را هم حبس ابد داده بودند. دفعه دوم سید باقر را به جرم 

کنم به پانزده سال جاسوسی و با دسته ایرانیان گرفته بودند و فکر می
 آزاد شد.  20حبس محکوم  پس از شهریور 

ه خواهان البته گروه سید ابوالقاسم موسوی هم بود. موسوی از مشروط
قدیمی بود که در انقالب گیالن هم شرکت داشت. بعدًا در تهران با 

ام، متحدًا با آخوندزاده و یکی از تجار قزوین که اسمش را فراموش کرده
ها، ارتباط داشتند و رضاخان را تشویق به تشکیل جمهوری شوروی

ل کرده بودند. با موسوی در مسکو آشنا شده بودم برادرش که آدم تحصی
جا آمده بود. موسوی و ای بود در مسکو بود و برای دیدنش به آنکرده

دکتر مسنن و چند نفر دیگر بودند که به اتهام ترور رضاشاه دستگیر شده 
گفتند ها که میها تروریست نبودند. حتی یکی از آنبودند. ولی آن

، به کنیدگفت مرا اذیت میکرد و میخواسته ترور کند دائما گریه میمی
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دهید. کارشان بیشتر جنبه ملی داشت. ابوالقاسم من که چیزی نمی
 ها وارد شد. موسوی بعدها در جمعیت هواداران صلح شوروی

های قفقاز بود. از زندانیان دیگر یکی هم سرهنگ گیکو بود که از انقالبی
در روسیه زندانی بود و آن طوری که خودش برای من  1905در سال 

گفت که مرا زندانی کرده بودند و بنا بود صبح ببرند میکرد حکایت می
طور از این زندان بیرون بروم. تا گفتم خدایا من چهاعدام بکنند. هی می

های صبح هر چه دعا کردم، دیدم مؤثر واقع نشد. بعد دستم را نزدیکی
 انداختم پشت قفل در. انگشتم شکست ولی در باز شد، فرار کردم به

شود. علت زو گروه یپرم خان بوده و بعد داخل قشون میایران آمدم. ج
مدی دستگیریش هم مخالفت با دستگاه بود. گویا یکروز در زمان امیراح

رود. سرهنگ گیکو شمشیری داشت رضاشاه برای بازدید به خرم آباد می
گوید آقای که جلدش از پوست مار بود رضاشاه هم آدم طماعی بود. می

دهد بله قشنگ است. بعدًا داری، جواب می گیکو چه شمشیر قشنگی
کنم کند که چرا نگفتی پیشکش است، تقدیم میامیراحمدی تغییر می

گوید چه پیشکشی؟ اگر مار مرا زده بود اعلی حضرت چیزی قربان. می
داد؟ چرا پیشکش بکنم؟ یک چنین آدم غیور و باشهامتی بود و واقعًا می

طور ماند. هم که پیرمردی بود همین روحیه آزادی خواهی داشت و تا آخر
ای داشت و در آنجا از بعد از شهریور بیست در خیابان مخبرالدوله خانه

روی یک کتاب روسی طریقه صابون درست کردن را یاد گرفته بود و 
 کرد. یفروخت و با آن زندگی مکرد، میهای عطری درست میصابون

ها از ه اقدامی بشود تا زندانیبا این مشکالت و مرگ و میرها الزم بود ک
کردیم. درمانی از بین نروند. البته ما از کسی پول قبول نمیدوایی و بیبی

یک روز منوچهرخان اسعد برادر سردار اسعد پیش من آمد و گفت: به 
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دهند و از این هزار تومان دویست تومان بدهم من ماهی هزار تومان می
ج کنی تا از بین نروند. گفتم نه. اینها به شما که بین رفقایت تقسیم و خر

شناسید. گیرند و از من هم دور هستند. شما بهتر میاز مالک پول نمی
توانید مستقیما کمک کنید. البته او با صداقت آمده بود و خودتان می

دهم هیچ نوعی نظر خاصی نداشت. حتی گفت من این پول را به شما می
ن ما مقدراتمان معلوم نیست. یا در این بیرون به من بدهید. گفتم: بیرو

میریم و یا ممکن است اصاًل به فالکت و بدبختی بیافتیم. اینها جا می
کنم. در زندان من و عطاء دنبال ما هستند. بنابراین قرض هم قبول نمی

گرفتیم. از پول این کار شکستیم و در برابر پولی میالله خان آرش قند می
دهند بیشتر کنیم. یک خرده پیاز و که به ما می توانستیم غذایی رامی

روغن بخریم و با یک چیزهایی مخلوط بکنیم. با این وضع ما رفقای 
کردیم. خلیل ملکی هم در خودمان را که سندیکالیست بودند حفظ می

تشکیل داده بودند. حتی وقتی که « کمون»نویسد که اینها کتابش می
گفتند که آقا وقتی رؤسای عشایر میپختیم، این غذای محقر را هم می

شویم، به ما هم بدهید. در صورتی که حال میپزید ما بیکه شما غذا می
 آوردند. ها غذای حسابی و واقعا مقوی و به دردبخور میبرای آن

شود. هر کس هر صحبتی دارد به دفعات در زندان همه چیز کهنه می
شود. نود دیگر چندشش میشگفته و قدری تکرار شده که وقتی آدم می

ها ما را خیلی گفتنی تازه هیچی نداشتیم همه چیز کهنه بود. بختیاری
ها راجع به یکی از زنان بختیاری که انقالبی بوده و در کردند. آناذیت می

کردند. البته دفعه ای را مطرح میمشروطه فعالیت داشته هر روز قضیه
یواش یواش خسته شدیم. و  اول و دوم و چهارمش خوب بود ولی دیگر

بی مریم کردیم که حرف اینها دیگر تمام بشود. چقدر از بیخدا خدا می
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بشنویم. تا این که یک روز اتفاقی افتاد که دیگر زبان اینها بسته شد و 
ما هم راحت شدیم. ماجرا آن بود که یکی از خوانین بختیاری در 

رالدوله بود یا بیمارستان بستری شد. اسمش ظهیر بود حاال ظهی
گفتند. در زندان وقتی که به دانم، او را ظهیر میشهیرالسلطنه  بود نمی

دادند که قیمتی بود، اینها را تزریق زندانیان یک دوا یا آمپولی می
گذاشتند و داشتند، در جیبشان میکردند انترنها و پزشکیارها برمینمی
حمدخان خروش. این بردند. در زندان دکتری بود به اسم سرهنگ ممی

ها دخالتی نداشت سرهنگ محمدخان خروش آدم خوبی بود. در جنایت
افتاد او مرخصی بود و با دست پزشک هر جنایتی که در زندان اتفاق می

دانست که انترنها دارو را شد. دکتر خروش میاحمدی و غیره انجام می
آمپول  دزدند. برای احترام خان پیش او رفته و یک کپسول و یکمی
گوید که این کپسول را شب موقع خوابیدن بخورید، آمپول دهد و میمی

زنم. چون آمپولش آیم و خودم میرا نگه دارید و به کسی ندهید. صبح می
آید و زنند، صبح میدارند و نمیدانسته که انترنها برمیقیمتی بوده و می

ه داشتم، آمپیل گوید که بله کپسیل را نگگوید که چه کار کردی؟ میمی
را خوردم! از اون روز دیگر اینها یک خورده عقب نشینی کردند و راحت 

 شدیم. 
دو نفر از رؤسای لر در زندان بودند. یکی اسمش میراسفندیار خان بود 
یکی میر محمد خان. میراسفندیار خان یک روز یک ساعت جیبی به 

ا امروز هم ساعت ارزد. من واقعًا تمن نشان داد گفت این ساعت چند می
دانستم. ساعت او ای را تحمل نمایم و نمیتوانم چیز اضافهندارم و نمی

ارزید. گفتم کنم سه تومان یا چهار تومان میجیبی بود و فکر می
دانی دانی؟ تو مرد سیاسی هستی و نمیدانم. گفت: چه طور نمینمی
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کنم میقیمتش چند است؟ گفتم: این چه مربوط است به سیاست؟ فکر 
سه تومان یا سه تومان و نیم قیمتش باشد. گفت: به به! عجب سیاسی 
هستی. گفتم: چه طور؟ گفت: این را قنسول انگلیس در اصفهان به من 
داده، شاهنشاه انگلیس داده که به من بدهند. هر کس با آن  وارد لندن 

شود. معلوم شد این شیادهای بشود سه تا توپ به افتخارش در می
زدند. وقتی که ی این بدبختها را با این چیزهای جزئی گول میخارج

خواست یک عده از لرها را علیه عده دیگر امیراحمدی در لرستان می
ای به شما ها پرسید چه درجهداد یکی از آنها درجه میجلب کند به آن

خواهند نه سرتیپ و سرهنگ. بدهم؟ بیشترشان درجه سلطان می
 خواهیم. میگویند ما سلطان می

ها فقط سردار اسعد نبود که کشته شد. برادرش خان باباخان از بختیاری
را هیچ وقت به قصر نیاوردند. من وقتی که در مجرد بودم او را دیدم و 
بعد شنیدم که مسمومش کردند و کشتند. از جزئیات آن هم خبر نداشتم. 

تأمین داده و  چون از ما دور بود ولی علی مردان خان را که گویا دولت
ضمانت کرده بود نکشد و کاری به کارش نداشته باشد و تسلیم شده بود 
به زندان آوردند. این آدم بین عشایر خیلی غیور بود. ولی تریاک زیاد 

3« زیر هشت»کشید. یک روز به او گفتند که باید بیایی تریاکت را می 0  
آیم و با این که بکشی. این مسئله به علی مردان خان برخورد و گفت نمی

کارش از صبح تا شب تریاک کشیدن بود آن را زمین گذاشت و ترک 
گفتند کرد. وقتی که او را برای اعدام بردند، به طوری که مامورین می

                                                 
قسمت ورودی زندان بود. مقر صاحب منصب کشیک آن جا بود « زیر هشت» 30

 بردند. می را که اختالس کرده بودند هم آن جاایی هو آن
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کنم بزنید. طور که تماشا میآمدند چشمش را ببندند. گفت نبندید همین
زدند یک میولی چشمش را بستند، به عصا تکیه داده بود و هر وقت تیر 

داشت و باالخره افتاد. خورد. ولی با عصا خودش را نگه میتکانی می
 ها رفتار کردند. ها بود که به این طریق با آناین هم حکایت بختیاری

ت نفت در این میان یکی از کارگرانی را که قباًل با ما در اعتصاب شرک
هران تود که به همکاری داشت نیز به زندان آوردند. او از جمله کسانی ب

هایی داده بودند که پخش کند. پلیس تبعید شده بود. در تهران به او بیانیه
خانه چایی گفت که من در قهوهها میاو را گرفته بود. در بازجویی

ها را پلیس در جیبم گذاشته است. سه دفعه او را خوردم و این بیانیهمی
ه ود که شالق و شکنجشالق زدند و زیر شالق بیهوش شد. حاال مدتی ب

 ود. بمعمول شده بود. قضیه هیتلر و استالین در ایران هم اثر گذاشته 

 دستگیری گروه پنجاه و سه نفر 
ای را گرفتنند که به گروه دکتر ارانی و یا پنجاه و هم عده 1315در سال 

سه نفر مشهورند. دکتر ارانی در آلمان تحصیل کرده بود و ضمنًا تمایلی 
آید. ونیست آلمان داشته است و از طریق شوروی به ایران میبه حزب کم

گویند که در ایران تشکیالت کنند و میدر مسکو حسابی با او صحبت می
اند و ما نیاز داریم که کسی باشد و مجددا اقدام بکنیم. دکتر ما را گرفته

چ آید ولی هیدهد که این کار را بر عهده گیرد. به ایران میارانی قول می
کند. شخصی بنام کامران که اهل قزوین و از محصلین اقدامی نمی

شود که به ایران آمده و با دکتر ارانی صحبت دانشگاه کوتو بود مأمور می
کند. بعد آید و دکتر ارانی موافقت میکند و سازمان بدهد. کامران می

فرستند. بعد کام پشت سرش یک نفر را به نام شورشیان از روسیه می
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ها کند که سوابقی داشتند. آنش و الموتیها را به ارانی معرفی میبخ
کردند، ولی پلیس متوجه اصل ماجرا نبود. ای بنام دنیا منتشر میمجله

شده و اغلب قضات هم بیسواد بودند و پلیس هم متوجه نمی
کردند. اکثرشان دهند و خوب هم پیشرفت میتشکیالتشان را توسعه می

یل کرده و یا محصل بودند. چند نفری هم بیسواد در هم روشنفکر، تحص
آید که شورشیان ها هم به این طریق پیش میمیان داشتند. گرفتاری آن

رود. چون شنیده بود که در آنجا تشکیالتی و سازمانی به خوزستان می
دهد. به آن جا رفته و یک جفت است و سندیکای جهانی اهمیت می

به طور عجیب و غریبی که در ایران  پوشد و ریشش را همچکمه می
گهی میمعمول نبود بلند می دهد که من آرتیست هستم و کند و آ

گویند خواهم نمایش بدهم. از طرف شهربانی به سراغش رفته میمی
گوید من جاسوس نیستم من مافوق مثل اینکه تو جاسوسی. می

دهد: به چیست؟ جواب می« مافوق جاسوس»پرسند جاسوسم. می
گویم. به رییس کل شهربانی گویم به رئیس شهربانی میما نمیش

ایم این طور جانوری است و کنند که یک شخصی را گرفتهتلگراف می
گویم. او را به تهران گوید قضیه را فقط به خود رییس شهربانی میمی
گوید یک شرط دارد، خواهند. میآورند و نام رفقایشان را میمی

ت؟ گفته بود مرا به مرز ببرید و وقتی که رد شدم پرسیدند: شرطت چیس
زند که فالن فالن شود سه تا کشیده میگویم. رییس شهربانی بلند میمی

 کند. شده این حرفها چیست و خالصه کل ماجرا را تعریف می
کرد که در منزل نشسته بودم از پنجره کوچه دیدم دکتر ارانی تعریف می

یند. به خدمتکار گفتم در را باز کن رفقا آکه شورشیان با دو نفر می
آید. وارد شدند. شورشیان آیند. فکر کردم که شورشیان با رفقایش میمی
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گفت خیال کردم اینها شوخی ایم شما را بگیریم. ارانی میگفت آمده
کنند، گفتم عیبی ندارد حاال بنشینید. یک چای بخورید بعد می
اند از کار گذشته رفقایت اقرار کردهگیرید. آن مامور گفت: آقا کار می

گفت این وقت فهمیدم که شورشیان ما را گیر داده بنشینید یعنی چه؟ می
دهد و چند نفر شناخته و گیر میاست. شورشیان، کدام بخش را می

دار بودو دهد. کام بخش هم که سابقهدانست گیر میدیگر را هم که می
کند. اینها را گرفتند ز را اقرار میپرونده جاسوسی داشته از ترس همه چی

ها یک و آوردند قصر، بعد که تحقیقاتشان تمام شد ما خواستیم از آن
اطالعاتی به دست بیاوریم. کام بخش گفت: دکتر ارانی ما را لو داده و 
قرار شد که دکتر ارانی را بایکوت کنند و با او حرف نزنند و حرف هم 

بود که به اتهام اختالس و دزدی گرفته  زدند. یک نفر یهودی آلمانینمی
زد و بودند. ارانی بیچاره در کریدورش کسی نبود ناچار با او حرف می

کرد. بعد در آوردند که یهودی مزبور جاسوس است و ارانی صحبت می
کند، دکتر ارانی را جاسوس هم کرده بودند! یک شب هم جاسوسی می

مد و گفت آقایان بیایند در زیر بود که افسرکشیک آ 8یا  7تقریبا ساعت 
هشت پرونده خوانی هست.تا آن روز سابقه نداشت که پرونده کسی را 
بیاورند در زیر هشت برایش بخوانند.البته من خودم نرفتم. بعضی از رفقا 

شود که دکتر ارانی هیچ چیزی خوانند معلوم میرفته بودند و پرونده را می
اند. بعدًا هم همه یک کام بخش گیر داده نگفته، تمام اینها را شورشیان و

اند. دیگر هیچ یکی مقاومت نکرده بود و براحتی همدیگر دیگر را لو داده
را گیر داده بودند و اذیت و آزاری هم ندیده بودند. آمدند زندان و در زندان 
هم با هم بر سر ریاست رقابت داشتند. کام بخش، دکتر یزدی، بهرامی 

خواستند، رئیس بشوند. هر یکی یک مقامی را م میو اسکندری هر کدا
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دوست داشتند که در رأس آن بنشینند. با هم رقابت داشتند و خیلی 
دادند که خیلی زدند. گاهی هم اعمالی انجام میسخت هم بهم تهمت می

زننده بود مثال طیری که برای خودش جوانی بود با جهانشاملو نوه 
نشستند و صحبت بود و با هم میخان امیر افشار دوست جهانشاه

زند، بعدًا کردند. باقی حضرات ناراحت بودند که چرا با او حرف میمی
رفت و درباره وری راه میها بهم خورده بود طبری با پیشهکه میانه آن

شنیدیم که رفتند ما میکردند. راه که میادبیات و این چیزها صحبت می
و غلطهای مصطلح فارسی و از این صحبتشان مربوط به ادبیات فارسی 

 حرفها بود. 
خالصه آن که رفتارشان خوب نبود و به این حد خودشان را پایین آورده 
بودند. دیگر کم کم آن احترامی که زندانیان سیاسی و ماها داشتیم از بین 
رفته بود. علت شالق خوردن دکتر ارانی و دیگران هم همین پایین آوردن 

ر احترامی نداشتیم. اول که اینها آمدند، آوردند به احترامات بود. دیگ
گفتند اطاقهای بزرگی داشت. می 9یک کریدور بزرگی، کریدور 

اند به اسم ای درست کردهگفتند دکتر یزدی و دوستانش یک گوشهمی
3« لبس ایکه» 1 ها است آنجا با بچه« گوشه محبت»گویا در  زبان آلمانی  

آوردند. این طوری احترام زندانیان سیاسی  زدند و بازی درمیسروکله می
را پایین آوردند و ارزششان را کم کردند. پهلوی شهربانی یک زندان 

 آوردند. کردند به آنجا میموقت بود و هنگامی که ما را مجرد می
یک روز دکتر ارانی را آوردند پهلوی اطاق من. صدای همدیگر را 

سیدم شما را برای چه اینجا کردیم. پرشنیدیم و با هم صحبت میمی

                                                 
31Lieben s Eoke محبت  ۀ: گوش 
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ای زده بود، من آوردند؟ گفت یک صاحب منصب به خلیل ملکی کشیده
دستور اعتصاب غذا دادم. غذا نخوردیم و ما را در حیاط شالق زدند، 
خلیل ملکی را شالق نزدند ولی بقیه ما را شالق زدند و مرا به اینجا 

این صحبح نیست  آوردند. گفت شما هم غذا نخورید. گفتم آقای دکتر
چون ما در زندان سوابق زیادی داریم )در آن موقع حدود هفت سال بود 
که در زندان بودیم. اینها را تازه آورده بودند.( و وضع زندان را بهتر 

تواند غذا نخورد. حتی یک دانیم! اینجا اروپا نیست اینجا کسی نمیمی
بود. گفت نه شما مدتی  دفعه ما سیزده روز غذا نخوردیم و این کار اشتباه

است که زندانی هستید از بیرون اطالعی ندارید و اگر شما اعتصاب غذا 
خوریم و کنند و ما شکست مینکنید، رفقایتان هم در باال اعتصاب نمی

توانم بکنم ولی حاال که شکست ما از شماست. گفتم اعتصاب نمی
خورم. ن هم نمیخواهید بیندازید گردن ما، مشکست و اشتباهتان را می

غذا آوردند نخوردم. رفتند خبر کردند، افسر کشیک آمد گفت که چرا 
خوری؟ گفتم به این علت که شما به یک دکتر عالی مقام توهین غذا نمی

خورم. گفت: بزنید. چهار نفر بودند، یک کردید، من هم غذا نمی
 گروهبان و دو نفر پاسبان و خودافسر کشیک. تا گفت بزنید من یک

کشیده به خودش زدم. دیگر نفهمیدم که چه شد. مثل این که به سرم زده 
بودند و بیهوش شدم. دیگر هیچی نفهمیدم وقتی حال آمدم دیدم عرق 

ام. کم ام. در صورتی که زمستان بود. فکر کردم من چرا عرق کردهکرده
 کم یادم آمد که یک چنین اتفاقی افتاده بعد پا شد دیدم تمام بدنم کبود

است. معلوم شد بعد از این که بیهوش شدم هم مرا زده بودند. 
گذاشتند که پزشک بیاید و معاینه کند. بعد به مرور معلوم شد که نمی

ای تیفوسی به بند خیال جنایت هم دارند. ماجرا از این قرار بود که عده
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نامه آورده بودند که ماها را از بین ببرند. من بودم و عبدالقدیر آزاد که روز
نوشت ودکتر ارانی در آن جا بودیم. عبدالقدیر آزاد خوب متوجه آزاد را می

شد و دوستی در بیرون داشت )گویا میرزا هاشم افسر که خودش شاعر 
و ادیب و وکیل مجلس و رفیق تیمورتاش هم بود.( و توسط او اقدام 

ن و دکتر کردند و عبدالقدیر آزاد را از زندان موقت به زندان باال بردند. م
ها دهد که اگر به داد آنجا ماندیم. عبدالقدیر آزاد اطالع میارانی همان

نرسید جانشان در خطر است. ما در زندان موقت پهلوی شهربانی بودیم. 
سردار رشید یکی از رؤسای کردها که میانه اش با من خیلی خوب بود، 

خاری را بیاورید گوید یا افترود پیش رئیس زندان و میشود و میبلند می
 دهم همه کردها شورش کنند. و یا االن دستور می

گفتم  این سبب شد که من را هم آوردند و از خطر جستم. به رفقای ارانی
گرفته  شما اشتباه کردید اعتصاب غذا کردید، در این موقعی که دنیا آتش

اید بود من هم ناچار شدم این کار را بکنم و کتک خوردم. ولی حاال ب
خواهیم. دکتر یزدی گفت عتصاب غذا بکنید بگویید دکتر ارانی را میا

کنیم. گفتم اخر آقای دکتر یزدی داغ و درفش است ما این کار را نمی
اید. گفت والله به خدا به شما برای یک عقیده و ایمانی زندانی شده

تار مذهب به دین و به هر چه که معتقدی اصال ما عقیده نداشتیم، گرف
ود. خالصه این سبب شد که دکتر ارانی همانجا بماند و بیمار ش شدیم!

شد، دوا ندادند و دکتر ارانی و تیفوسی که با مقداری گنه گنه معالجه می
اطر  خهم به این طریق از بین رفت. البته رفقای ما حاضر بودند که به 

ی تمایل ارانی اعتصاب کنند ولی از آن پنجاه و سه نفرکه اصل کار بودند،
 به این کار دیده نشد. 
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 اختالف نظر با دیگر زندانیان چپ گرای زندان 
ل زندگی نحوه زندگی ما از ابتدا معلوم بود. در خوزستان با روزی دو ریا

دادیم. من ماهی هشت تومان و بعدا ده تومان کردیم و کرایه خانه میمی
زدیم. گرفت، چکش میگرفتم. هشت تومان هم رحیم میحقوق می

زدیم. از صبح عنی بعد از ان که فارغ التحصیل شده بودیم، چکش میی
توانست با اشخاصی که کردیم، روابط ما نمیتا شب در خوزستان کار می

تهای دنبال میز و ریاستند خوب باشد. در زندان از اسکندری پرسیدم من
 آرزویت چیست؟ حاال هر کس باشد برای عوام فریبی یک چیزهایی ولو

گفت. ولی اسکندری صادقانه گفت: یک میز بزرگی باشد می دروغ هم
خواهم که ماهوت قرمز رویش کشیده باشد بنشینم اینها را محاکمه می

ر فکر بکنم. اسکندری نه در فکر طبقه زحمتکش، نه در فکر ایران و نه د
 مملکت بود. 

ن ای از طبقه زحمتکش و کارگر زندانی بودند. از کارگرادر زندان هم عده
خوزستان از کارگران جاهای دیگر که به جرایم مختلف، صنعتی و 

ها دنبال نان بودند و فعالیتهای سندیکالیستی دستگیر شده بودند. آن
واقعًا دنبال همین کانونی بودند که در  زندان تشکیل داده بودیم که زندگی 
ما را به یک طریقی تأمین بکند. در فکر ریاست و بلندپروازی نبودیم 
چون از طبقات باال هم که نبودیم تا دنبال امثال این قاجارها برویم. 

کردیم. ها اعتنا نمیای نداشتیم. ما به این پنجاه و سه نفریبنابراین دسته
ها را شناخته بودیم. هر کدام همدیگر را گیر داده بودند بعد هم روسیه آن

ایم و نجا بودهکردند خوب ما خودمان آرا ندیده از استالین تعریف می
پرسیدند شد، میقضایا را دیده بودیم. در بعضی جلسات که گفتگو می
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گویید، استالین فقط افراد جنایتکار را مجازات کرده است چرا اینطور می
گرفت. واال یک دسته مخصوصی نبودیم بنابراین معامله ما با اینها نمی

د ارادتی نداشتیم. اینها فقط یه پنجاه و سه نفر که همدیگر را گیر داه بودن
زدند که مثال یوسف تروتسکیست های سیاسی میمعموال به ما برچسب

 است و حرفهای دیگر. 
گفتند در زمانی که با لنین تبعید دانستم که میاز تروتسکی همان را می

گفته است باید در دنیا انقالب پشت هم راه بود اشتباهی داشته که می
ر مسکو دانشجو بودیم هم تروتسکی و هم بوخارین بیافتد. در زمانی که د

شان کردند. و صحبتهایآمدند و برای ما صحبت میو هم استالین می
هم برای ما مساوی بود. آن وقت هم که من به ایران آمدم. تروتسکی در 
راس کار بود و تازه از وزارت جنگ استعفا کرده بود. موضوع تروتسکی 

در آبادان بودم و از آبادان هم به زندان افتادم.  مطرح نبود و بعد از آن هم
اصال از نظر تروتسکی هیچ اطالعی نداشتم. آدمی که نظری را نداند 

تواند تروتسکیست یا استالینیست بشود. حاال این چطوری می
اش از کجا بود؟ این آرداشس ارمنی یک خطایی کرده ها ریشهصحبت

گویم، روی آن اشتباه من در زندان یبود. من اخالقًا نگفتم و حاال هم نم
به او توپیدم. کشف این قضیه هم از طرف عطاالله خان آرش شده بود و 
مطرح کردنش هم از طرف قازار سیمونیان. من به او توپیده بودم و قضیه 
در تشکیالت زندان مطرح شد. بعدا هم دیگر با او حرفی نزدم. حتی 

در یک اطاق بودیم هم با او حرف وقتی که ما را به بندرعباس بردند و 
 53زدم. شایعه از طرف او پخش شد و از زندان هم شروع شد. این نمی

کنیم خوششان میآمد این شایعه را بزرگ اعتنایی میدیدند ما بینفر می
ها برسد. بعد از شهریور بیست هم که بکنند که به گوش استالین و روس
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ین مسئله را بزرگ کردند که مثاًل ترسیدند من به روسها نزدیک شوم امی
من اعدام شوم. من از همان ایام اقامت در شوروی مسئله استالین برایم 

دیدم که انتخابات استالین چگونه است روشن شده بود. در شوروی می
آورد. همه اش ر ا با چشم خودم دیدم. از همان موقع و چطور بازی درمی

گوید که این آدم اش مینامهبرایم مشخص بود. حتی لنین در وصیت 
خودپسندی است، این را مواظب باشید. به عالوه شایعه بود که دکتر 
نریمان اوف که جانشین لنین شد و نخست وزیر و از رهبران آذربایجان 
شوروی بود، او را هم استالین مسموم کرده است. بنابراین من از استالین 

من خوشحالم. برای این که نفرت داشتم. گفتم که حتی الهوتی گفت که 
ها، گفتنی کشت. در مورد زندان و زندانیاگر نرفته بودی استالین تو را می

زیاد است. یک عده بودیم از شرکت نفت جنوب و کارگران نفت جنوب 
و وضع ما معلوم بود اعتصاب کرده بودیم اعتصابمان با زمینه بود، هیچ 

ی بیاندازند نبود. چون اگر هم دلیل و مدرکی هم که بتوانند گردن ما چیز
ایم، آنجا یک شد که ما به سندیکای جهانی مربوط بودهمعلوم می

کشیدیم و بعدا هم با سندیکای  مؤسسه جهانی است. همیشه ما داد می
جهانی مربوط بوده ایم و بعداز زندان هم دعوت شدم و در خارج رفتم در 

وضوع ننگینی نبود یعنی سندیکای جهانی شرکت کردم. بنابراین آن یک م
 ای بچسباند. چیزی نبود که به من یک وصله

ها دکتر ارانی در مورد گروه پنجاه و سه نفر هم باید گفت که در میان آن
واقعا یک آدم خوش اخالق و خوش خلق و انسانی بود. دکتر ارانی عالم 

 شد. عالقه به ملتو دانشمند بود. انسان بود و آلت  دست کسی هم نمی
آمد مطمئنًا تحت تاثیر نفر بیرون می 53خودش داشت. اگر دکتر ارانی با 

شد. او را از بین بردند. بسیاری از آنها هم همین ها واقع نمیخارجی
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آالیش ، بدون غل و طور، جوانان خوبی بودند. تمامًا تحصیل کرده و بی
ند. گفتها را کمونیست زورکی میغش که به زندان افتاده بودند. آن

ای کمونیست یا ها عدهاکثرشان کمونیست نبودند. شاید در بین آن
جاسوس بودند. مثل کام بخش ولی مخلصین این گروه چنین نبودند. 
افرادی چون طبری، حکمی، منو و غیره در آن موقع تمامًا مردان پاکی 
بودند. فقط بعد از زندان بود که به این راه افتادند و هیچ یکی قدمی 

تند که به نفع ملت ایران باشد. ولی گروهی نیز بودند که به جرم برنداش
جاسوسی گرفتار شده بودند. آقابیگف از مأمورین سازمان امنیت 
شوروی بود که مدتی در ایران فعالیت کرده بود و عناصری در 

های حساس از قبیل وزارت جنگ و دارائی و اداره مخابرات وزارتخانه
خورد و از طریق ایران به ها میاز شورویداشت. آقابیگف یک پولی 

گوید بایستی که خاطراتت شود. دولت فرانسه به او میفرانسه پناهنده می
آید و حتی کسانی را بنویسی تا ما به شما پناهندگی بدهیم. آقابیگف می

دهد. که مثال در مخابرات با را که اسامیشان از یادش رفته بود نشانی می
یط و مشخصات مربوط بودم. چند نفر از اینها را فالنی با این شرا

دهند. رئیسشان  ایرانبان بود. مامورین گیرند و همه یکدیگر را گیر میمی
دهند و وعده شهربانی یک شب عرقی، شرابی و تریاکی به اینها می

گشتیم چرا با خارجه دهند که بابا ما دنبال یک چنین اشخاصی میمی
ها س اداره سیاسی بشوید و از این حرفها و آنکنید خودتان رئیکار می

گویند و دستگیر شدند. دو نفرمان را به هم خام شده همه چیز را می
اعدام محکوم کردند، یکی ایرانیان و یکی خاقای. اینها را اعدام کردند و 

ها هم از بقیه را به حبسهای مختلف طوالنی محکوم کردند که یکی از آن
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ان بود سیدباقر امامی و به او هم حبس ابد دادند. یک اقوام اما جمعه تهر
 ای هم اینها بودند. دسته

 فرار عزت الله از زندان 
ها که اسمش عزت الله بود، جوانی بود فوق العاده ساده و یکی از زندانی

ای هم نبود ولی قابل اعتماد بود. حبس خوش اخالق. آدم تحصیل کرده
 که عزت بیا و فرار کن. گفت چطوریابد داشت. به عزت الله گفتیم 

دان فرار بکنم؟ گفتم این حیاط کافه دست ماست. )در آن جا ما قند زن
بندم. ناودان گذارم و در را میشکستیم(. من غروب تو را آن جا میرا می

ا کردیم ررا بگیر و برو باال و فرار کن. عزت الله خوشحال شد. همین کار 
ت الله را فرار کرد. فردا نه پس فردا دیدیم عزو او هم ناودان را گرفت و 

ندان و آوردند. او را در بیرون زندان گرفته بودند. حاال تمام رؤسای ز
ها آمدند که ببینند  امتحان کنند که این چطوری رفته باال و پاسبان

زت عچطوری فرار کرده که بعدا جلویش را بگیرند. به عزت رساندیم که 
اند که هدازی نخواهند کرد، چون به اینها دستور داداگر فرار بکنی تیران

فرار  امتحانی است. او هم از فرصت استفاده کرد و این بار برای همیشه
 کرد! 

 تبعید به زندان بندرعباس 
یک روز به اتفاق نه نفر از دیگر رفقای زندانی ما را با هم دو تا دوتایی 

در یک ماشین سواری زنجیر بستند. سوار یک اتوبوس کردند. مرا هم 
برد خلعتبری بود. وسط خودشان نشاندند. اسم آن افسری که ما را می

رویم. ولی از شاه عبدالعظیم که گذشتیم متوجه ما نفهمیدیم به کجا می
رویم. ما را به اصفهان، شیراز و برازجان شدیم که به طرف جنوب می
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و آمد و آغوشش بردند. در شهربانی بوشهر پیرمردی رئیس شهربانی بود 
های خودم، پسرهای خودم را باز کرد و ما را به آغوش گرفت که بچه

آمدند! اینها مردمان پاکی هستند و خیلی محبت کرد. دلخوش شدیم که 
الاقل اگر از زندان ما را بیرون کشیدند، هر کجا باشیم تحت نظر یک 

بًا چنین شخصی هستیم و خوشحال بودیم که به شهربانی آمدیم. تقری
نزدیک غروب بود و رئیس شهربانی پاسبانی را صدا کرد و گفت این 
پسرهای من امشب میهمان ما هستند، برو چلوکباب بیاور. پاسبان رفت 
و نیم ساعتی طول کشید برگشت و آمد گفت: قربان چلوکباب تمام شده. 
گفت برو کباب بیار. پاسبان رفت و آمد و گفت: قربان کباب هم تمام 

برو حاضری بیار. بعد رو به ما کرد و گفت: ببینید که با چه  شد. گفت
شود کار کرد؟ پاسبان رفت که حاضری کنم. با اینها میکسانی کار می

شوم و تا او بیاورد و رئیس شهربانی گفت من از خدمتتان مرخص می
بیاید شما استراحت کنید. پاسبان رفت و آمد و گفت قربان حاضری هم 

ین بسته است. ما را بردند زندان.  ده نفر بودیم، من بودم نبود دیگر دکاک
و سه نفر آقایان الموتی )ضیاء، نورالدین و عمادالدین الموتی( کام 
بخش، شورشیان، رحیم همداد )خویینی(، علی امید، آرداشس ارمنی و 
یک آذربایجانی به نام فرهیخته. از یکی از بندهای آن زندان که ظاهرًا 

خواهید به شما بدهم؟ ده خانمی صدا کرد که نان و چیزی نمیبند زنانه بو
اید، چطور نه؟ گفتیم نه گرسنه نیستیم گفتیم نه. گفت من مطمئنم گرسنه

و از راه آمدیم و اصال اشتها نداریم. گفت نه این رئیس شهربانی عادتش 
فرستد. معلوم شد آن زن این است که زندانیش را گرسنه به اینجا می

فاسد به مراتب بهتر از رئیس شهربانی بود ه است. ما در دست  روسپی و
این نوع اشخاص گرفتار بودیم. بعد از چند روز ما را قسمت کردند به 
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قسمتهای مختلف. من، آرداشس، شورشیان و فرهیخته را به بندرعباس 
و بقیه را به جزایر فرستادند. ما را سوار کشتی کردند. یک افسر شهربانی 

چهار پاسبان امدند و دست بند آوردند و گفتند باید شما را  با سه یا
دستبند بزنیم. هر چهار نفر را به هم بستند. اتفاقًا شورشیان را که 

گفتند سفلیس دارد دستش را به دست من دستبند زدند. من هم جوان می
 بودم و خیلی از این چیزها نفرت داشتم. 

ردم که ما از اینها عاجزتر که آن شب که در کشتی بودیم با خودم فکر ک
نیستیم اینجا هم که ایران نیست وسط دریا و آب بین المللی است ما چرا 
از اینها بخوریم. رفقا را بیدار کردم و گفتم بلند شوید اینها حق ندارند به 

توانیم اینها را خلع سالح کنیم و از اینجا برویم. ما دستبند  بزنند و ما می
افتد. موافقت کردند و گفتند که کمک ا لگد بزنیم میپاسبان است، دو ت

خواهیم توالت برویم. دست و پای ما کنیم. صدا کردم و گفتم ما میمی
کنی؟ پدر سگ را باز کردند. افسر را صدا کردم و گفتم مرتیکه شرم نمی

ات را دانم. گفتم االن اسلحهچرا ما را حبس کردی؟ گفت: نه، نمی
. گفت ما چه کردیم؟ گفتم این دستبند چیست؟ گفت گیریم تا بفهمیمی

اند. به هر حال از این دستبند راحت شدیم. رئیس والله بما دستور داده
شهربانی بندرعباس در آن زمان عمادی بود که در گذشته مدتی در تهران 
مدیر زندان بود و هر وقت قرار بود شورشی در زندان به راه افتد یا کسی 

دادیم. او هم در مقابل فرار بدهیم، در پست او فرار نمیخواستیم را می
آورد. این رئیس شهربانی آنجا شده بود. برای ما روزنامه قاچاقی می

حاال دلخوشی ما این بود که دوست ما رئیس شهربانی است و ما را 
دادند. در زندان به من و آرداشس یک اتاق بادگیر دادند. تحویل او می

لی اهمیت داشت چون کولر نبود و ان دو نفر ان وقت بادگیر خی



104 
 

)شورشیان و فرهیخته( را اتاق عقبی جا دادند. رئیس شهربانی و رئیس 
زندان آمدند و مقدار زیادی میوه آوردند. در صورتی که آنجا میوه پیدا 

ها گفتند که این را رئیس برای شما از سیرجان آورده شد. بعد پاسباننمی
آیید. خوشحال شدیم چون اقاًل اینجا ا میچون فهمیده بودکه شم

 ناراحت نبودیم. 
دیم، دو سال در زندان بندرعباس بودیم. در این دو سال همیشه مریض بو
ای بهبیشتر تب ماالریا داشتیم. همه مریض بودند. زندان نبود. یک خرا

ای را آن جا ریخته بودند. ما را هم آنجا بردند. را گرفته بودند و یک عده
 ن آنجا که زندانی سیاسی نداشتند. یک عده دزد را گرفته بودندچو

تهران خبر  انداخته بودند آنجا، دو تا اتاق خوبش را به ما داده بودند. از
ین جا داده بودند که اینها دیگر برگشتنی نیستند و مواظب باشید که هم

 1318اش برگشت. دو سال آنجا بودیم. از بمیرند. عمادی از آن روز رویه
یم. چون که متفقین آمدند. کم کم با بیرون هم ارتباطی پیدا کرد 1320تا 

داری زاده که در گذشته با ما در زندان بود به آنجا تبعید شده و در شهرعلی
زاده خبر نبودم.علیکرد.فهذا از بیرون هم بیبندرعباس کار می

تحصیل  کوتوتحصیلکرده بود و فارغ التحصیل از آلمان بود. بعد با ما در 
ی کرد بعدا او را گرفته بودند و در تهران حبس بود ولی در تهران کسانمی

داشتند، چند سال محکوم گرفتند نگه نمیرا که به اتهام جاسوسی می
کردند. علی زاده به شد و بعد از محکومیت او را به شهری تبعید میمی

 بندرعباس تبعید شده بود. 
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 اس نقشه فرار از زندان بندرعب
در بندرعباس رییس زندانی داشتیم به اسم مشکین قلم. با او رفیق شده 
بودیم و آدم بدی نبود ولی شهربانی از این قضیه باخبر شد و او را عوض 
کردند و یک عده نادرست را مأمور ما کردند. ما دیدیم دیگر اینجا داریم 

عباس فرار رویم. با دیگران صحبت کردم که ما از زندان بندراز بین می
کنیم. قبول کردند. رئیس شهربانی و رئیس زندان به اتاق ما رفت و آمد 

کردند. پس قرار شد شورشیان با فرهیخته، که دیوار اتاقشان خشتی می
بود بکنند. به تدریج طاقچه نازک که شد، شب دربرویم. اینها حدود 

ند و کردزدند خیس میکندند، دیوار را آب میبیست روز با قاشق می
توانیم فرار کنیم. کندند یک روز آمدند گفتند که حاضر شده و میمی

چون جایی را بلد نبودیم. قرار شد که یک نفر از زندانیها را که حاضر به 
این کار بوده و اهل بندرعباس و بلد باشد با خودمان برداریم و ببریم. 

که همه جا گفتند یک جوانی را پیدا کردم که یک چشمش نابینا بود. می
را بلد است. او را شب آوردیم به اتاق خودمان خواباندیم که از آنجا دیوار 

شد. به را بشکافیم و در برویم. آمدیم، من مریض بودم و دستم بلند نمی
آرداشس گفتم شما بروید آنجا را سوراخ کنید تا فرار کنیم. من قدرت 

یم و هر کدام از ما یک این کار را ندارم. برای راه مقداری حلوا پخته بود
بطری آب هم برداشته بودیم که د راه اگر تشنه شدیم بخوریم و اگر پاسبانی 
آمد با ان از خودمان دفاع کنیم. اول آن پسر رفت و گفت خیلی سخت 
است یک ذره بیشتر سوراخ نشده است. از آنجا روشنایی افتاد و خیلی 

. من خیال کردم خطرناک بود. ممکن بود از حیاط، پاسبان ببیند
گوید. او را پایین کشیدم و خودم رفتم. دیدم راست ترسد و دروغ میمی
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گوید خیلی مشکل است، آن طرف سفت بود. گفتم یک خرده گل می
بدهید. با یک مقدار گل روی سوراخ را پوشاندم که روشنایی نیفتد. 

شروع به آمدیم و خوابیدیم. آن پسر را هم رد کردیم و گفتیم فردا دوباره 
شود. فردا باز هم شروع به کندن کردند. کنیم تا ببینیم چه میکندن می

رفت و پاسبانی ولی چون دیوار نازک شده بود صدایش به بیرون می
بیند یک گل سیاهی در آنجاست و خبر کند میشنود. نگاه میمی
اول گردند. اند و اتاقها را میای از شهربانی آمدهکند. دیدیم که عدهمی

حدس نزدند که مکن است ازطرف ما باشد. خیال کردند از طرف 
زندانیان دیگر است. بعد که پیدا نکردند رفتند که از پشت بام معین 
بکنند. از پشت بام معین شد که اتاق فرهیخته و شورشیان است. گفتم 
که خوب رفقا حاال وضع ما طوریست که ما را اگر نکشند و خفه نکنند 

میریم حاال مردانه ایستادگی کنند. ما که بعدًا میمی حداقل مسموم
کنیم. عجز و البه واین چیزها نکنیم و آنها هم به عجز و البه و این چیزها 

زدم، دیدم رئیس زندان گوش نخواهند کرد. من آمدم توی حیاط و قدم می
که اهل مشهد بود آمد و یک کشیده به شورشیان زد. چون از اتاق آنها 

د ه بود. اتاق ما کاری نشده بود من و آرداشس محفوظ بودیم. سوراخ ش
من هم آمدم یک کشیده به رئیس زندان زدم. کشیده را که خورد فرار 
کرد. چرا که ممکن بود زندانیها به سرش بریزند. بعد از مدتی یک 

خواهند. همراه با شورشیان به پاسبان گفت: شورشیان و شما را می
ندانیها شروع به صحبت کردیم که دنیا به هم حیاط آمدیم و برای ز

کنید، خورده، جنگ بین المللی است، چرا نشستید، چرا شورش نمی
 شکنید و از این حرفها. چرا زندان را نمی
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رسیدم پبعد از مدتی فرهیخته و آرداشس را خواندند و بردند. از پاسبان 
. ازه ساخته بودندها را کجا بردند؟ گفت: به زندان بردند. یک زندان تآن

! بعد هم آمدند مرا پیش عمادی رییس شهربانی بردند. گفت یوسف خان
د. در دیدی چه کار کردی، ممکن بود مرا اعدام بکنند. گفتم اعدام بکنن

کنند. هر چه من تندتر گفتم دیدم او مالیمتر زندان بمیرم که تو را اعدام می
فیق بودیم باز هم رفاقت ت آخر ما با هم رزند. تعجب کردم. گفحرف می

اید و حاال با هم کنیم. گفتم چطور؟ شما سه نفر از رفقای ما را برده
آورند. من تعجبم بیشتر شد. رفاقت کنیم؟ گفت که رفقای تو را هم می

روم این یانتظار داشتیم که ماها را مسموم کنند و حاال من هر چه تندتر م
اورید تا ما علیه شما تبلیغ و یبشود. گفتم رفقایم را هم مالیمتر می

آورند. و بعد از مدتی رفقای ما را زندانیها را تحریک نکنیم. گفت: می
آوردند. حاال چهار نفری نشسته و همه متعجبیم و علتش را هم 

اند. قصد فرار دانستیم که متفقین وارد ایران شدهفهمیم. هنوز نمینمی
کردند که ما از این موضوع میور ها مصادف شده بود و تصما با هجوم آن

اطالع داریم. در صورتی که کوچکترین اطالعی نداشتیم، چون اگر 
 شکافتیم. اطالع داشتیم دیگر دیوار را نمی
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 بخش سوم / رهایی از زندان و بازگشت به تهران 
سه روز دیگر آمدند و گفتند که مرخص هستید و به شهربانی بیایید. 

روم و پایم را در آنجا هستم دیگر به شهربانی نمیگفتم اگر مرخص 
اند. به آنجا گذارم. گفتند نه، شما را به منزل رییس شهربانی خواستهنمی

رفتیم و صحبت کردیم. گفتند شام حاضر است. گفتم نه و بلند شدیم که 
گذارم. شام رادر بیرون بیاییم. خانمش آمد و جلوی مرا گرفت که نمی

زاده آدم تحصیل زاده را پیدا کردیم. علیفردای آن روز علیآنجا خوردیم و 
کرده و باهوشی بود. با وضع هم آشنایی داشت. از شهربانی گفتند که ما 

ایم شما دو سه روز باشید تا هزینه سفر شما را تقاضای هزینه کرده
زاده پرسیدم پول داری؟ بفرستند و شما را به تهران بفرستیم. من از علی

توانیم به تهران برویم. گفتم پس معطل ک مبلغی دارم و میگفت: ی
نشویم چون ممکن است انگلیسیها اینجا را تصرف کنند و ما را به 
هندوستان یا عربستان و اینجاها ببرند و دوباره گیر انگلیسیها بیفتیم. 
حرکت کردیم، آمدیم به اصفهان در اصفهان یکی از زندانیانی که با ما 

کرمانشاه بود اقامت داشت. نام او روشن بود و همان دوست و اهل  
کسی است که در مجلس به فروغی سنگ انداخت. روشن در اصفهان 
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بود، دو سه روز به منزلش رفتیم. دیدم بدبخت یک گوشه منزل زیلویی 
کند. گفتم انداخته و با زن و بچه با یک وضع فالکت باری زندگی می

فتم پاشو برویم. اوضاع به هم خورده، گذارند. گپاشو برویم، گفت نمی
تواند او را آوردیم و سوار ماشین کردیم. پاسبانی آمد و تا گفت این آقا نمی

اید. ترسید و عقب برود، ما هم حمله کردیم که اصل کار رفته و شما مانده
 رفت. روشن را هم برداشتیم و به تهران آوردیم. 

خانه به اسم روشن یا گلشن در تهران، سه راه امین حضور یک مهمان 
زاده پول دارد و نه من و نه روشن. بود و آنجا منزل کردیم. حاال نه علی

پول در بعد از سیزده سال لباسها تمام مندرس شده بود. سه نفر آدم بی
یک مهمانخانه و بالتکلیف بودیم. سیزده سال زندان ما را از همه چیز 

ایی را بلد نبودیم. و کسی را هم بیگانه کرده بود. حتی در تهران هم ج
شناختیم. دیگران آمدند و ما را پیدا کردند. چون وضع بسیار بدی نمی

داشتیم و به خانواده هم دسترسی نداشتیم که بتوانند کمک بکنند. اولین 
کسی که به دیدن ما آمد رضا روستا بود. رضا روستا را به اتهام جاسوسی 

شناختم. چون جزو محصلین و و زندان میگرفته بودند و من او را از مسک
کوتو بود آمد سراغ ما و گفت خوب به موقع رسیدید شانس آوردید. 

ایم به نام حزب گفتیم برای چه؟ گفت برای اینکه ما حزبی تشکیل داده
توده. گفتم شما با چه کسانی این کار را کردید؟ گفت با همراهی شازده 

ا کردید؟ چون عده کثیری زندانی و سلیمان میرزا. گفتم چرا این کار ر
ای تشکیل آمدند و یک مجلس مشاورهگذاشتید آنها هم میتبعیدند. می

دادیم که ببینیم راجع به آینده ایران چه فکری باید کرد. عجله کردید. می
اند. )منظورش از رفقا مأمورین استالین بود.( رفقا دستور گفت رفقا گفته

. خوب است. به موقع آمدید و بیایید با هم کار دادند و ما هم اجرا کردیم
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کنیم. گفتم نه این برای ما مناسب نیست که بیاییم به امر مأمورین خارجه 
حزبی تشکیل بدهیم. آن هم بدون حضور ملت ایران دو نفر بنشینیم و 
یکی یکی مردم را جمع بکنیم این صحیح نیست و شما کار غلطی کردید. 

ا این کاره نیستیم. روستا دست خالی رفت و از ما دوری کنید چون م
پولیم زاده یک خرده اوقاتش تلخ شد و گفت در این موقع که ما بیعلی

کنیم و چه کار رفتیم تا ببینیم چه کار میچرا این کار را کردی؟ حاال می
تواند مثل کنیم. گفتم نه اگر آدم در سیاست ننگین بشود دیگر نمینمی

رون بیاید. رضا روستا رفت و دومین شخصی که تجارت از اختالس بی
پس از ورود ما به تهران پیش ما آمد شادان بود. شادان متولد قفقاز و 

زاده هم بود. این آمد و ما را آذربایجانی بود. ضمنًا باجناق برادر علی
برداشت و به منزلش برد. عده زیادی به دیدن ما آمدند که بعضی از آنها 

شناختیم. یا از تعجب بود یا به احترام بعضی را هم نمیشناختیم و را می
کرد. از جمله آمدند و مرحوم شادان از تمام آنها پذیرایی میما می

اشخاصی که به دیدن ما آمد یکی هم عبدالقدیر آزاد بود. من حتی 
خواستم رفت و آمد کوتاهتر بشود و از عائله شادان زیاد االمکان می

وابقی هم با او نداشتم. عبدالقدیر آزاد آمد و شرمنده نشویم. چون س
های آلمان تقریبًا تا بعد از نصف شب نشسته بود. به من گفت فاشیست

آیند و ما باید حاضر باشیم با آنها همکاری کنیم. من تعجب به ایران می
کردم. گفتم آخر این چطور است. شما مدتی در راه آزادی، مبارزه کردید 

کنند و شکنجه شدید. گفت نه آنها به ما کمک میتبعید، حبس، اذیت 
 کنیم. و ما ایران را آباد می

تعجب دوم من از پیشنهاد روستا و آزاد این بود که در اتحاد جماهیر 
شوروی که بین الملل سوم کمونیستی و سندیکای جهانی را منحل کردند 
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 خواهند تشکیالت بدهند. این خیلی جایچگونه اینها در ایران می
تعجب بود و باورکردنی هم نبود. چون این کار به همکاری انگلیس و 

آوردند به آنها آمریکا نیاز داشت و اگر تشکیالتی را در ایران بوجود می
توانستند جلوگیری بکنند. در صدد تحقیق برآمدیم ها میخورد و آنبرمی

چون در  دهند.و معلوم شد که با نظر خود انگلیسیها این کار را انجام می
آن زمان در ایران فاشیسم طرفداران زیادی داشت و انگلیس و شوروی 
درصدد برآمدند یک تشکیالتی بوجود بیاورند که مردمانی که دنبال ماجرا 
هستند بروند توی آن تشکیالت. این تشکیالت عبارت بود اطرف روسها 
حزب توده و از طرف انگلیسیها حزب همراهان. حزب همراهان بوسیله 
مصطفی خان فاتح کارمند شرکت نفت بوجود آمده بود و حزب توده هم 
بوسیله سلیمان میرزا و روستا. روستا در ساوه بود و چون زودتر به تهران 
رسیده بود به روسها دسترسی پیدا کرد و آنها هم راهنمایی کردند. برای 

 توانستند در چنین موقعیتی که خودشانها نمیما روشن بود که شوروی
در خطر بودند، بین الملل کمونیستی جهانی را منحل کرده بودند و 

را هم تمامًا کشته بودند و این کار را به تنهایی انجام داده و رهبران آن
 ای تشکیل بدهند و بخواهند قدرت را در دست بگیرند. حزب توده

البته در آن زمان تعدادی از همان افراد پنجاه و سه نفر هم مانند 
چی، منو و خلیل ملکی به تشکیل این حزب خوش بین نبودند. عتیقه

یک روز مرحوم خلیل ملکی مرا در خیابان دید و گفت به حزب توده 
ام و نادم هم نیستم. گفتم خوب کاری کردی. حزب توده حزبی نرفته

نیست که اسامی درستی داشته باشد. بعد که کار حزب رونق گرفت دیدم 
سر درآورد و حتی سخنگوی آنها شده بود. من خلیل ملکی هم از آنجا 

فرستادم و سئواالتی ها میای از کارگرها را به جلسات آنمحرمانه عده
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فهمیدند و توانستند جواب بدهند. فورًا میکردند که آنها نمیمی
 گفتند اینها از رفقای افتخاری هستند. می

 در جستجوی کار 
تهران زیاد بمانیم چون وضع  توانستیم دروضع ما طوری بود که نمی
زاده با دیبا آشنا بود. با او صحبت کرد و من اقتصادی ما خواب بود. علی

زاده را استخدام کرد که به دلیجان برویم. دیبا و رحیم همداد و علی
شرکتی بنام دیبا و بیات داشت که راه دلیجان تا اصفهان را کنترات کرده 

زاده را که زبان روسی، کردند. علیبود. کارهای مختلفی به ما رجوع 
3«سیتوآسپون»انگلیسی و فرانسه را بلد بود مأمور  2 کردند که وقتی که  

آیند این آقا راهنمایی کند. رحیم همداد در ها میبرای دیدن راه
حسابداری استخدام شد و من هم مأمور تهیه و تأمین غله شدم. چون 

شد. حمل و نقل  غله نیز میدر آن بیابان برای کارگران خوراک پیدا ن
قدغن بود. بنابراین باید غله را بطور  مخفیانه حمل کرد. دیبا گفت که 

پرسند چرا دادی و به کی هر چه رشوه بدهید، خواهیم پرداخت. نمی
ها گذارند و در بهترین مهمانخانهدادی؟ ماشینی هم در اختیار شما می

ان بیرون نیایید و بگذارید منزل کنید. و سفارش کرد که از ماشین خودت
شوفر در را باز کند و احترام بکند، و آن وقت بیرون بیایید. ولی هرطور 
باشد شما برای ما غله برسانید. به خمین و گلپایگان و الیگودرز رفتم. 

کردم و به طور قاچاق و مخفیانه و شبانه به از آن مناطق غله تهیه می
م و حقوقی گرفتیم چون خرج فرستادم. دو ماهی ماندیدلیجان می

شد لباسی خرید. در دلیجان یک نفر پیش من نداشتیم و با آن حقوق می
                                                 

32???Situ   )اصطالح فرانسه به معنای موقعیت )و 
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آمد و گفت من بهترین آشپزم ولی چون مدتی زندان بودم و لباسم خراب 
پذیرند. من اقدام کردم و در دستگاه روم مرا نمیشده حاال هر کجا می

پز بود. در آن موقع که این شرکت دیبا استخدام شد. واقعا هم بهترین آش
حرف را زد به من خیلی اثر کرد. فهمیدم آدم که از زندان بیرون بیاید اول 

 باید  لباس تهیه بکند. 

 تشکیل سندیکای کارگری 
زاده و همداد در بعد از دو ماه استعفا دادم و به تهران برگشتم. ولی علی
دو ماه چون در شرکت دیبا و بیات یک سال مشغول کار بودند. در آن 

بیابان بودیم و از تحوالت تهران خبر نداشتم. کمی مطالعه کردم و دیدم 
اند. احزاب هنوز سندیکایی تشکیل نشده و همه دنبال حزب رفته

مختلف زیاد بودند ولی حزبی که ملی باشد و آدم با اطمینان وارد آن 
چون  حزب بشود پیدا نکردم. اما زمینه برای سازماندهی فراهم بود.

رفقای ما همه جا بودند. مثال یک عده از رفقای ما که از آبادان تبعید 
شده بودند و بعد از تمدید قرارداد نفت )چند سال بعد از زندانی شدن ما 
قرارداد تمدید شد( یک عده شان به سر کار برگشته بودند در تهران جایی 

ن کاری که کردم نداشتم. پولی هم نداشتم که اتاقی تهیه کنیم. لهذا اولی
نفربود صحبت کردم. مهندس گفت  53با مهندس عتیقه چی که یکی از 

توانید شبها به آنجا بیایید. به سرایدار ما یک شرکتی داریم و شما می
سپارم که شما را راه بدهد تا جلسه تشکیل بدهید. حدود یک ماه در می

آمدند که میآنجا جلسه داشتیم و رفقا را جمع کردیم. از جمله کسانی 
ای عباس آقا نامی بود، جیران بود که معلم بود و حاال فوت کرده و عده

دیگر بعد آمدیم در الله زار پاساژ بهرامی یک اتاقی اجاره کردیم و با 
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نصب تابلویی تشکیل اتحاِد کارگران و برزگران ایران را اعالم کردیم. رفقا 
د نفر از گروه پنجاه و سه ای از آنها کارگر بودند و  چنجمع شدند. عده

نفر هم مانند فریدون منو و حکمی که وکیل دادگستری بود و خود  
ای چی به ما پیوستند. از کارگران هم داداش بخشی و عدهمهندس عتیقه

دیگر دور ما جمع شدند تشکیالتی واقعی بوجود آمد. البته نه وزارت کار 
مقرراتی داشت که بود که تشکیالت به ثبت برسد و نه دولت چنین 

 اتحادیه را به ثبت برساند. 
ها تشکیالت بدهیم. من و خلیل حاال احتیاج داشتیم که در شهرستان

ر آنجا نفر بود( به تبریز رفته و د 53انقالب )که وکیل دادگستری و از 
 وتشکیالتی به وجود آوردیم. تشکیالت هم به سرعت توسعه پیدا کرد 

د، از آن که تشکیالت استحکامی پیدا کر قدرت زیادی بدست آورد. بعد
ازندران تا من مجددًا به تهران برگشتم و از تهران به مازندران رفتم. از م

ن گرگان را نیز تشکیالت دادم. بیشتر اعضای تشکیالت ما از کارگرا
د. در وزارت راه و اکثرًا متخصص بودند و در میان کارگران نفوذ داشتن

ردند. نبود، حتی روسها هم ممانعتی پیش نیاو آغاز مانعی بر سر راه ما
به  حزب توده هم در آن زمان سازمان کارگری نداشت و در مازندران هم

جز شاهی در جای دیگر تشکیالتی نداشت. لذا تا گرگان به دست ما 
که  افتاد. رهبری تشکیالت ما را در گرگان بابایی نام بر عهده داشت

 . ترکمن و از پنجاه و سه نفر بود
وقتی که فکرم از وضع آنجا راحت شد به تهران برگشتم و یکی از کارگران 
نفت جنوب به نام علی امید که با ما تبعید و در حبس بود، به اهواز 
فرستادم تا در آنجا تشکیالتی راه اندازد. او هم در آنجا شروع به کار کرد 

وی و تشکیالت ما در ظرف دو سال توسعه پیدا کرد. مأمورین شور
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امیدوار بودند که شاید در اخر ما به طرف آنها جلب شویم ولی خالف 
این را دیدند و به حزب توده گفتند این چه وضعی است؟ آنها سازمان 

های دارند و شما ندارید بنابراین حزب توده هم بعدا برای تاسیس اتحادیه
 کارگری اقدام کرد. 

 اهداف ما 
م هت. در ممالک اروپا و امریکا به نظر من شورا بهترین دمکراسی اس

توان شورا را به عنوان مثال این تواند برسد. میدمکراسی به این پایه نمی
طور تعریف کرد که ما در یک دهی جمع شویم و نسبت به وسعت و 

، یازده تعداد نفرات این ده افراد شورا انتخاب شوند. پنج نفر، هفت نفر
ای جمحل. دیگر لزومی ندارد از  نفر و یا کم و بیش برای اداره همان

ی اداره دیگر مأمور بیاید ده را اداره بکند. خود اهل ده از خودشان برا
کنند و این دهات هر کدام جداگانه این کار را خودشان انتخاب می

روند. هر یک نمایندگانی نسبت به وسعتش به کنند. بعد به قصبه میمی
ند شورای قصبه را انتخاب شوفرستد. در قصبه هم جمع میقصبه می

رود. این بهترین کنند. همین طور تا شهر و والیت و ایالت و مرکز میمی
کنم از این دمکراسی کنند و فکر نمیچیزیست که خود مردم انتخاب می

ای تر باشد. منتها در اتحاد جماهیر شوروی شورا از بین رفت. شوراه
روی یه اش فقط در اسم شوآنجا سه چهار سال بیشتر دوام نیاوردند. بق

 بود، مثل مشروطه و دمکراسی ما. 
خواست ما از لحاظ سیاسی یک رژیم دموکراسی بود. در این رژیم هر 
کس اکثریت را برد. حکومت تشکیل بدهد. اگر ما کارگران بردیم ما 
حکومت تشکیل بدهیم. و اگر طبقه دیگر برد حکومت تشکیل بدهد. 
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طبقاتی خودش کشور را اداره خواهد کرد. البته هر کسی مطابق منافع 
ما اگر موفق بشویم باید طوری بکنیم که بیکاری از بین برود و کسی که 

آید، از وقت تولد تأمین داشته باشد. تا قادر است کار کند و تا به دنیا می
میرد بیمه باشد. ما در تبلیغاتمان صحبت از رژیم زمانی که می

ر حکومت و دولت دمکراسی برقرار بشود کردیم که اگسوسیالیستی می
دادیم. در و در آن ما اکثریت را ببریم و دولت سوسیالیستی تشکیل می

ان نه یک نفر در قصر بخوابد و نه یک نفر زمستان در کوچه و خیابان 
 بخوابد. عدالت اجتماعی و یک تعادلی در زندگی بشر باشد. 

کثریت ار و کارمند بتوانند ما کوشش میکردیم که کارگر و زارع و روشنفک
 را داشته باشند تا در صورت وجود دموکراسی و آزادی در انتخابات

م و اکثریت مجلس را ببریم. اکثریت داشته باشیم و دولتی تشکیل بدهی
ند و از این دولت به مرور تبدیل به رژیمی شود که مردم را به رفاه برسا

یه ایست از طریق اتحادببدبختی نجات بدهد. افراد مورد نظر ما می
شدند. تشکیالت دیگری نداشتیم. شاید بعدا هم حزبی معرفی می
شد ولی ما حزبی نداشتیم. موقعیت تشکیل آن هم فراهم تشکیل می

ها به نشده بود که حزبی تشکیل بدهیم. برای اینکه رشد فکری ایرانی
آنجا نرسیده بود. حزب رهبر طبقات است، رهبر طبقه خودش است. 

د. هبرباید شعور بیشتری داشته باشد تا بتواند مردم را رهبری بکنر
بنابراین من محیط را برای تشکیل حزب مستعد ندیدم. یک وقت 

. جهانشاملو به من پیشنهاد کرد که حزب تشکیل بدهیم موافقت نکردم
 تازه اتحادیه تشکیل داده بودیم گفت یک حزبی هم تشکیل بدهیم. 

یا مشکلی به عنوان ارتباط کارگر و روشنفکر داشتیم از این بابت هم  که آ
هم باید عوض کنم که چنین مشکلی نداشتیم. این مسئله وقتی پیش 
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آمد که آدمی مثل ایرج اسکندری شازه باشد و روح کارگری در او می
نباشد، نه گرسنگی کشیده نه ذلت. ما چنین آدمی نداشتیم. فقط یک 

های ن هم دخالتی نداشت. روشنفکریچی( که آنفر بود )مهندس عتیقه
ها ما برای کارگر مفید بودند برای این که یک اطالعات و معلوماتی به آن

رفت. ما این رشد کردند و رشد فکریشان باال میدادند، صحبت میمی
با ما تا زمان  1306فکری را واقعًا باال بردیم. برای نمونه کارگرانی که از 

کرده شدند. این دند بچه هایشان تحصیلتعطیل تشکیالت مربوط بو
هایشان را با ذلت روحیه را پیدا کردند که باید دنبال علم بروند. تمام بچه

گویند دکتر اش را میو بدبختی تربیت کردند. کارگری که با ما بوده بچه
است. پدرش کارگر بوده بچه اش دکتر. رشد فکری را نسبتًا باال 

 بردیم. می

 « اشیستیضد ف»تظاهرات 
ها منتظر بودند خواست. آنکافتارادزه به ایران آمده بود و امتیاز نفت می

که همه ما بلند بشویم و تظاهراتی بکنیم. در صورتیکه دو تا دولت 
خواهند با هم قرارداد ببندند یعنی چه که بنده بیایم زنده باد و مرده باد می

مد که چرا نیامدند زنده آبگویم؟ ولی این نرفتن جرم بزرگی به حساب می
باد استالین بگویید. بنابراین اتحادیه کارگران ایران هم از طرف انگلیسیها 
و هم از طرف شورویها تحت فشار قرار گرفت. لذا تصمیم گرفتیم از 
تهران تا گرگان یک میتینگ ضدفاشیستی بدهیم. در ساری تظاهرات 

را احضار کرد گفت شورویها کردیم و به گرگان رفتیم. در آنجا فرماندار ما 
اند شما اینجا میتینگ ندهید. بعدًا فهمیدم در ساری یکی از گفته

تاجیکهای اتحاد جماهیر شوروی به نام گلستانی که من در تاجیکستان 
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شنود معلمش بودم و حاال همراه نیروهای شوروی به ایران آمده بود می
و شوق بسیار و به این کنم. با ذوق ام و صحبت میکه من به آنجا آمده

ایم به میتینگ آمده بود. در صحبتهایی که بر حساب که مدتی با هم بوده
گرفتم. صحبتم کردم بیشتر منافع خودمان را در نظر میضد فاشیسم می

رود و در این فتوحاتی که این بود که فاشیسم مغلوب شده و از بین می
ی کنند. چون این کارگران شود باید کارگران ایران بیشتر بهره بردارمی

ایران هستند که مهمات را از جنوب به شمال برده و بر سر فاشیستها 
دهد که افتخاری اسمی از ارتش سرخ ریزند. گلستانی گزارش میمی

کنند. گوید کارگران ایران هستند که فتح میبرد و در نطقهایش مینمی
. این بود که کنددر صورتی که فقط ارتش سرخ است که فداکاری می

دهند که در آنجا جلوی ما را بگیرند. فرماندار روسها به گرگان دستور می
کنیم و شما هم گذارم تظاهرات کنید. گفتم تظاهرات میگفت: نمی

دادیم توانید کاری بکنید. روال کار این طور بود که ما اول اعالمیه مینمی
های کی از میدانکه جماعت در ساعت معین حاضر شوند. بنا بود در ی

شهر میتینگ بدهیم آمدم دیدم هر چهار طرف میدان را پلیس گرفته است 
دانستم که اگر یک کاری را کنسولگری و مانع از ورود مردم هستند. می

اطالع اطالع است، آن یکی بکند آن یکی بیبکند معموال پلیس بی
دسته به اسم خودش باشد نه « شاهکار»خواهد این است. هر یکی می

ها گفتم که از طرف جمعی. به مقر ارتش سرخ رفتم و به فرمانده آن
خواهیم در اینجا میتینگ ضدفاشیستی اتحادیه کارگران هستم و می

بدهیم. شما به ما یک بلندگویی بدهید. همان طور که فکر کرده بودم از 
ممنوعیت میتینگ ما خبر نداشت. در مورد بلندگو هم گفت یکی دو روز 

دارد. دیدم که مستعد است یک کمکی به ما بکند، اما وسیله ندارد. کار 
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ها بگذاریم گفتم پس شما به ما هفت هشت تا سرباز بدهید که در چهاراه
توانید انجام بدهید. گفت: بله این کار تا ماشین نیاید. این کار را که می

هاراه ها گرفتم و در چتوانیم انجام بدهیم. هشت تا سرباز از آنرا می
گذاشتم. شهربانی و فرمانداری هم خیال کردند که شورویها اجازه 

اند. مردم وارد شدند. صحبت کردیم و میتینگ تمام شد. من هم به داده
تهران آمدم. بعدا فرماندار را معزول کردند، همین آدم رئیس کارگزینی 

معزولم گفت: برای این کار تو پدر مرا درآورده و وزارت کار شده بود و می
 کردند. 

 تالش احزاب دیگر برای جذب تشکیالت ما 
آمدند. از جمله از حزب همراهان که بیایید با احزاب زیادی سراغ ما می

هم همکاری کنیم در انتخابات هم شانس موفقیت ما زیاد است. ما آقای 
منو را با چند نفر مأمور کردیم که ببینند اینها چه کاره هستند و با چه 

ها رفتند و گزارش کردند که اینها بیشتر با رتباط دارند، آنکسانی ا
انگلیسیها هستند و ملی نیستند و ما با آنها اتحاد نکردیم. پس از مدتی 
ما را به اداره روزنامه رعد دعوت کردند. رفتیم و دیدیم که مظفر فیروز 

خواهم با شما صحبتی بکنم. فیروز، روزنامه رعد آنجا است. گفت می
کرد. گفت این جا برای شما کوچک ز را به نفع سید ضیاء اداره میامرو

خواهیم به شما یک جای بزرگتری بدهیم. من فکر کردم است ما می
چون دفتر اتحادیه ماو اداره روزنامه او در یک پاساژ است، او از رفت و 

خواهد جای بزرگتری به ما بدهد و ما را از ترسد و میآمد کارگران می
رد کند. گفتم خیلی خوب است. بعد گفت شما وسایلی هم ندارید اینجا 
آور توانیم در اختیار شما ماشین بگذاریم،. البته این برای من تعجبما می
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کند. هرکس به سازمان کمک بود ولی گفتم که خیلی خوب، آقایی می
سپارم که به پذیریم. تشکر کردم باز هم گفت به دولت هم میبکند ما می

مک بکند. دیگر اینجا جای تعجب نبود، معلوم بود که اینها فکر شما ک
توانند ما را منحرف کنند. بعد گفتیم در مقابل چی کنند میمی
خواهید؟ گفت شما با آقا سید ضیاء الدین یک مالقاتی بکنید. من می

بعدًا با آقای سیدضیاء الدین یک مقدار آشنایی پیدا کرده بودم، ولی آن 
دبین بودم. چون شایعه بود که رضاشاه را او بر سر کار آورده موقع خیلی ب

و از رضاشاه هم رنجش زیادی داشتیم و این را از چشم سیدضیاء 
دیدیم. گفتم آقای مظفر فیروز شما هیچ خجالت نکشیدید که با من می

کنید؟ پدر شما در نتیجه کودتا از بین رفت. حاال این طوری صحبت می
کنید. خیلی خجالت کشید و من هم پا ن کارها را میاید و ایشما آمده

 شدم و دیگر ننشستم و مالقاتی با سیدضیاء هم دست نداد. 

 مخالفت روسها در تبریز و تهران 
ها ارتباط سیاسی آیا شورویها از این تشکیالتی که بوجود آمده بود و به آن

رحیم زاده و نداشت به وحشت افتاده بودند من تشکیالت را به علی
همداد و رفقای دیگری که یک سال بود به ما ملحق شده بودند سپرده و 
به تبریز رفتم. چون هم نزدیک انتخابات بود و هم تشکیالت تبریز در 
بین تشکیالت ما از بقیه صمیمی تر و مبارزتر بود. در تبریز بیشتر اوقات 

شبی کرد. پلیس به تحریک مأمورین شوروی برای ما ایجاد مزاحمت می
که از تهران به تبریز آمدم ماه رمضان بود. گفتند پلیس اتحادیه را اشغال 

ها روی خانهکرده است. سابقًا تبریزیها بیشتر در ماه رمضان به قهوه
ها صد نفر از دانم. شبانه رفتم و از قهوه خانهآوردند. حاال نمیمی
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لیس را خلع اعضای اتحادیه را جمع کردیم و به دفتر اتحادیه رفته و پ
سالح کردیم و اتحادیه را به تصرف خود درآوردیم. رئیس شهربانی تلفن 
کرد. گفتم این چه کثافت کاری است، به شما چه که اتحادیه را تصرف 

کنید، به چه حسابی این کار را کردید؟ گفت والله دستور بود و می
. از ها را پس دادیمکنم اسلحه ما را پس بدهید. اسلحه آنخواهش می

کردند. پس از مدتی به تهران آمدم. این قبیل مزاحمتها برای ما فراهم می
خواستند که در تهران نیز دفتر ها میحاال نوبت حزب توده بود. آن

اتحادیه را تصاحب کنند. در دفتر اتحادیه پیرمردی را مأمور کرده بودیم 
گویند که ند و میبینایها او را در خارج میها را جواب دهد. تودهکه تلفن

دهیم که وقتی آن جا آمدیم شما بگویید خواهید میما به شما هر چه می
دهد چندی بعد که اینها صاحب اتحادیه هستند آن پیرمرد هم قول می

ریا )وزیر فرهنگ بعدی پیشه وری( و علی امیرخیزی و آرداشس و بی
حادیه به نام چند نفر دیگر به محل اتحادیه آمدند. به یکی از اعضای ات

تامارا سپرده بودم که مواظب باشید اگر کسانی آمدند و گفتند اتحادیه 
مال ما است ممانعت کنند. )تامارا اهل آستارا و زن روشنفکری بود و 

دهد که چندی پیش فوت کرد( تا آنها آمدند تامارا به کارگرها دستور می
قتی که به کوچه فرار کنند. علی امیرخیزی وها فرار میآنها را بزنند. آن

گردد. پایین ترسد و برمیبیند کوچه پر از کارگر است. میکند میمی
کند. حمام زنانه بود. زنها فریاد کوچه یک حمام بود و به آنجا فرار می

کنند. کنی و به او حمله میکشند. که پدرسوخته اینجا چکار میمی
و این برنامه آنها هم کند ولی کتک سختی خورده بود امیرخیزی فرار می

 به نتیجه نرسید. 
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 در تهران تمام کارخانجات تسلیحات و بافندگی دست ما بود ولی در
های آبجوسازی مانند دخانیات نفوذ نداشتیم. در میان کارگران کارخانه

کشی هم نفوذ داشتیم، در تبریز هم های عرقمجیدیه و کارخانه
فی و حوله سازی، پارچه باسازی، چرمکارخانجات متعددی مثل کبریت

 بافی وجود داشت و مثل اصفهان یکی از مراکز صنعتی ایران بود. 

 تشکیالت ما در آذربایجان 
در آذربایجان هم مسایل دیگری پیش آمد. استانداری جوان نامی را که 

کند که به کارخانه فرش بافی داشت با گروهی چاقوکش وادار می
ها هم حمله کرده و خلیل انقالب را د. آندفترخانه اتحادیه ما حمله کنن

زنند. بعد هم این حادثه را بهانه کردند و در اتحادیه را بستند و کتک می
خلیل را هم به تهران تبعید کردند. من در تهران بودم. دیدم خلیل آمد و 
ماجرا را تعریف کرد. فورًا به تبریز رفتم و فورا اتحادیه را باز کردم. یک 

مقدم مرا صدا کرد و گفت: نظر متفقین این است که شما  روز سرلشگر
به اعضای حزب توده رای بدهید و خودتان هم انتخاب بشوید. گفتم 

ها که اصاًل شناسند. آمریکاییآقای سرلشگر! متفقین مرا نمی
شناسند و انگلیسیها که سیزده سال زندانشان را کشیده ام. شورویها نمی

ام. این متفقین یعنی هر ا من تحصیل کردهمرامی شناسند چون در آنج
اند که من بیایم رأی به حزب توده بدهم. گفت همین دیگر، سه جمع شده

گفتند، مستبد دانی. گفتم آقای سرلشگر شما را مرتجع میخودت می
شناختم. چطور شما به من گفتند، اما من شما را وطن پرست میمی

خاب شوم چنین کاری بکنم؟ من دهید برای این که خودم انتدستور می
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توانم. وکیل خواهم. هر وقت خواستم وکیل بشوم. خودم میوکالت نمی
 هم نشدم کارم همین است. 

رفرمایان ما در آذربایجان خدمت بزرگی به کارگران کردیم. قراردادی با کا
ردیم. ببستیم و حقوق کارگران را که وضعشان فوق العاده خراب بود باال 

نجا نان آاقتصاد صحبت کردیم که به کارخانجات آرد بدهند تا در با اداره 
اش روزی نیم کیلو نان بدهند. این بپزند و به فردکارگر یک کیلو و عائله

توانست در ظاهر چیزی نیست ولی درآن زمان بسیار مهم بود. چون نه می
د اش. تصادفًا کارفرمایان هم از این قرارداد خشنونان بخرد و نه عائله

بر این  بودند. براساس این قرار سه نفر هم از وزارت پیشه و هنر آمده و
 کردند. کار نظارت می

ها شروع شد. تبلیغاتی شروع شده بود که پس از مدتی کارشکنی
طور نبود. روند. ولی در اوایل کار اینکارفرماها زیر بار این قرارداد نمی

های اداره پیشه و هنر دمتآنها خشنود بودند حتی به کارمندان و پیشخ
کردند. ولی کم کم جریان دیگری پیش دادند و خوشحالی میانعام هم می

د و  آمد. کارفرمایان به تحریک مخالفین پیش مقامات شوروی رفته بودن
ایم ناچاریم جنس را گرانتر به گفتند با این قراردادی که ما برای تان بسته

راء که الزم نیست قرارداد را اج شما بفروشیم. روسها هم گفته بودند
 کنید. 

من به اعضای اتحادیه خودمان در اداره تلفن سپرده بودم که اگر 
کنند اگر نصف شب کارفرمایان با کسانی تلفنی با کنسولگری صحبت می

هم باشد به من زنگ بزنند تا گوش بدهم. من شبها در اتحادیه 
رداشتم. شنیدم جورابچی خوابیدم. یک شب تلفن زنگ زد و تلفن را بمی

گفت کند. یکی از آن دو به دیگری میبا حسن صدقیانی صحبت می
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برند و او هم خندید و )حاال یادم نیست که کدام یک بود( که یارو را می
گفت قنسول به خودم گفت که کنم. طرف دیگر میگفت گمان نمیمی

مقامات شوروی کنیم. از این رو کارفرمایان، مأمورین دولت، بیرونش می
ایها همه دست به دست شده بودند که مرا از آنجا بیرون کنند. و توده

کارگران اعتصاب کردند. بیشتر کارخانجات کارخانه چرم سازی بود و 
شود. اگر چرمشان ازاش )به قول خودشان( بیرون نیاید خراب می

اعتصاب برایشان خیلی سنگین بود، کارگران اعتصاب کردند. من به 
ای رفتم. دیدم یک عده از افسران شوروی با تعدادی سرباز رخانه بافتهکا

در اطراف کارخانه هستند. فهمیدم نه خیر اینجا صحبت از ایرانی 
نیست، صحبت از کار و کارگر و کارفرما نیست. صحبت از مذاکره 
نیست، صحبت از ضرر و نفع یک کشور و ضرر و نفع یک طبقه نیست، 

ن استالینی روبرو هستیم. من صحبت کردم و به آن ما اینجا با افسرا
روم و به مأمورین شوروی هم تذکر دادم. از اینجا که خارج شوم، می

کنم که این افتضاح است ارتباط با طبقه زحمتکش استالین تلفن می
ای ها ارادهنیست این بند و بست با سرمایه داران است! از آنجایی که آن

رود( از این توپ و تشر من جا اراده از بین می نداشتند )در دیکتاتوری
ای بود و خوردند و پراکنده شدند. اولین کسی که پیش من آمد خودبافته

گفت : شما سه روز مهلت بدهید تا من در ظرف سه روز محاسبه بکنم 
و تمام مطالباتشان را بپردازم. به کارگران گفتم که سر کارشان بروند. 

متفرق شدند. کارفرمایان که دیدند به دستور افسران هم از آن طرف 
آید یکی بعد از مأمورین شوروی هم، آرامشی برای آنها به وجود نمی

دیگری تسلیم شدند. آخرین کارخانه هم کارخانه جورابچی بود که گمان 
کنم پارچه بافی بود. همان شب به کارخانه جورابچی رفتم. دیدم پلیس 
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ران نتوانند رفت و آمد کنند. پلیس را رد جلویش را مسدود کرده تا کارگ
کردیم. )چون پلیس در حال ضعف بود و در آذربایجان قدرتی نداشت(. 
جورابچی هم آمد و گفت: من هم حاضرم قرارداد را اجرا کنم و مشغول 
کار شدند. قراردادی که با وزارت پیشه و هنر و کارفرایان )یعنی به وسیله 

لت( منعقد کرده بودم امر مشروعی بود ولی کارگران و کارفرمایان و دو
کردند که این کار را نکنید. به هر حال اعتصاب عمال روسها تحریک می

شکسته شد، کارگران به سر کارشان رفتند و خوشحال بودند که قرارداد 
 شود. اجرا می

 انتخابات در آذربایجان 
یم. از ما در صدد تهیه مقدمه برای انتخابات مجلس شورای ملی بود

آمدند که به ما کمک کنید. برادر جمال امامی آمد و اطراف نزد ما می
ام. گفتم گدایی چی؟ گفت گدایی رأی. به من گفت: من برای گدایی آمده

کنم ما را هم ای نوشت که خواهش میرأی بدهید. آقای دکتر شفق نامه
. با این رفتیمفراموش نکنید، برای فعالیتهای انتخاباتی به دهات هم می

شد ولی عماًل نتوانستیم تشکیالت ها هم میکه اتحادیه ما شامل دهقان
گذاشتند. ولی دهقانی درست کنیم، چون فئودالها قدرت داشتند و نمی

کردند ارتباط هایی که به شهر آمده یا با شهر رفت و آمد میبا دهقان
د. ولی در داشتیم. اما نه به صورت تشکیالتی که حوزه  جلسه داشته باش

اند. پرسیدم از کجا فهمیدید؟ دهات با کمال تعجب دیدم اسم مرا نوشته
دهید ها نفوذ داشته گفته رای که میگفتند آقای سرتیپ زاده که در دهاتی

به افتخاری هم رأی بدهید. او در دهات نفوذ داشت. سرتیپ زاده از 
ین راه صدمه آزادی خواهان بود و با خیابانی همراهی کرده بود و در ا
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زیادی دیده بود. در دوره رضاشاه زندانی شد ه و با ما در زندان بود. دلیل 
ها همکاری داشته و زندانی شدن او این بود که یک وقتی با کمونیست

چپ بود، ولی چون صاحب نفوذ بود رضاشاه حبسش کرده بود، واال 
 خودش جرمی نداشت. 

و پیروزی در انتخابات آماده  در این دوران اوضاع برای انتخاب شدن ما
کردم گفتم آن وکالیی که هایی که میبود. من در ضمن صحبتها و نطق

قباًل انتخاب شده و در مجلس بودند اگر بخواهند انتخاب بشوند اول 
دهیم. باید بیایند و بگویند چه کار برای ما کردند و بعدا به آنها رأی می

ترسیدند بیایند و بنابراین آنها هم می اگر این کار را نکنند بیخود نیایند.
تقریبًا شهر دست ما بود. شخصی بنام کاویانی که بعدا یکی از 

گفتند، نزد من آمد وری شد و به او مشهدی جعفر میهای پیشهسرکرده
و گفت که آقای استاندار )سرلشگر مقدم( شما را خواسته است. من 

ام که شما زیاد صدمه رفتم، استاندار گفت: آقای افتخاری، شنیده
جهت حبستان کردند و جرمی نداشته و مرد خوبی هم اید و بیدیده

ام که شما را بپذیرند و در آینده هستید. بنابراین برای شما یک فکری کرده
شوید. گفتم این فکر چی هست؟ گفت انشالله وکیل مجلس هم می

ه من به شما بدهند اند تا به وسیلکارفرمایان نیم میلیون تومان جمع کرده
تا از تبریز به تهران بروید. در آنجا در شمیران ملکی بخرید و زندگی 
راحتی داشته باشید. آن وقت هم نیم میلیون تومان خیلی بود، البته برای 
کارفرما چیزی نبود. آنها طبق قرارداد ماهیانه بیشتر از دو میلیون تومان 

دهم، باز هم اهش را به شما میدادند. بعد گفت: مبلغ یک مبرای نان می
خورم که چرا شما این پیشنهاد رد کردم. سرلشکر مقدم گفت: تأسف می

کنید؟ گفتم: زندگی چیست که انسان برای آن کارگران را ول را رد می



127 
 

بکند و کارگران را از گرسنگی بکشد؟ چون من هستم که به اینها نان 
 رلشکر هم مأیوس شد. خواهم. سدهم. من این جور زندگی را نمیمی

کردند. در این فعالیت انتخاباتی افراد غیرسندیکایی هم به من کمک می
حم چون سندیکای ما جنبه ملی پیدا کرده بود. زیرا مستقل بود و مزا

کشید و نتیجه زحمتش هم این بود که شد. زحمت میکسی نمی
ابات خواست زندگی کند. وکالی دیگر هم مأیوس شده بودن که انتخمی

میدانی نبود.  آنجا را ببرند و یا بیایند و فعالیت بکنند. برای فعالیتشان هم
ها سندیکا مستحکم شده و فکر ما هم راحت بود. به تدریج در شهرستان

تشکیالت داده بودیم. یک روز آمدند گفتند: در شهربانی شما را 
من چه  خواهند. به شهربانی رفتم و از رییس شهربانی پرسیدم که بامی

مانید، معلو م شد توقیف کار داری؟ گفت: هیچ، شما امشب اینجا می
داشتند. صبح کارگران شنیدند و شهربانی را هستیم. شب مرا نگه

خواهم اینها محاصره کردند. به رئیس شهربانی سفارش کردم که من نمی
کند. من به اینها روم یکی دیگر بیاید فرقی نمیاعتصاب بکنند. من می

خواهید مرا یا توقیف گویم که پراکنده بشوند و بعدا هم اگر شما میمی
اندازی بکنید یا بفرستید، مانعی ندارد. رئیس شهربانی قبول نکرد و تیر

کردند. یک نفر از کارگران شهرداری کشته شد و همچنان تا غروب 
ان شهربانی در محاصره کارگران بود. شب شد و کارگران به خانه هایش

 د. برگشتن

 تبعید از آذربایجان 
شبانه مرا به تهران آورده و در خیابان رها کردند. شب به منزل رفتم  فردا 
رئیس شهربانی کل کشور را دیدم. گفتم: یک چنین جریانی پیش آمده 
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 1322ای نداریم. سال اند و ما مداخلهها دستور دادهاست. گفت شوروی
ف گفتم به چه اتهامی شما بود. رفتم پیش قنسول شورویها، یمیلیانو

تقاضا کردید که مرا از تبریز تبعید کنند. گفت هیچ، ما مخالف نیستیم. 
گویند. آمدم پیش تدین که وزیر کشور بود. این کار پلیس است. دروغ می

از او پرسیدم به چه اتهامی شما مرا توقیف و به تهران تبعید کردید؟ 
خواهم زندگی کنم. یجان میآذربایجان مسقط الراس من است. در آذربا

ای نداریم، شورویها این کار را کردند، تدین گفت به خدا قسم ما مداخله
تقاضا کردند ما هم ناچار این کار را کردیم. هنوز قضیه برایم مبهم بود 

اند. آمدم پیش رئیس کردم که شورویها این کار را کردهولی بیشتر فکر می
ای در این کار وم. چون هیچ کس مداخلهرشهربانی گفتم من به تبریز می

اند. چون نه شهربانی شود که مرا اشتباهی آوردهنداشته و معلوم می
گیرد و نه شورویها. قنسول را دیدم قسم مسئولیت را به گردن می

کنم رئیس شهربانی هم قسم گویند. گمان میخورد که اینها دروغ میمی
اند و ما هم ها تقاضا کرده. آنخورد که به خدا قسم این طور نیستمی

 شما را تبعید کردیم. 
هنوز مطمئن نبودم که کار شورویها باشد. کار اتحادیه یک کار جزئی 
بود، مهم و دولتی هم نبود که خارجی دخالت کند. پس از چندی از 
طرف یمیالنوف مرا احضار کردند. به سفارت شوروی رفتم. یمیلیانوف 

را از تهران هم تبعید کنند. پرسیدم برای چه؟  کنیم شماگفت: تقاضا می
گفت برای این که شما در اردبیل کاندیدا دارید و شیخ حسین لنکرانی 
در آنجا کاندید ما است و باید از آن جا انتخاب شود و شما به او رأی 

توانستیم به او رأی بدهیم چون از نظر ما آدم مشکوکی بدهید. البته ما نمی
بود که با شورویها مربوط است. سر به جاهای دیگر هم بود. فقط این ن
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داشت. یک جنبه شیادی هم داشت. یک روز در منزلش بودم، دیدم 
تلفن را برداشت و گفت اعلی حضرت را بدهید. البد طرف مقابل گفته 

کرد بود اشتباه است ولی تلفن را نگذاشته بود و برای خودش صحبت می
گفتند کاندیداهای ن شیادی میکرد! برای یک چنیو نصیحت می

خودتان را پس بگیرید و به او رأی بدهید. باالخره قرار گذاشتیم که 
کاندیدای خود را پس بگیریم. ولی حاضر به رأی دادن نشدیم. ولی بعد 
از این قضیه نسبت به دخالت شورویها در تبعید خودم و دیگران مطمئن 

 شدم. 
فت ولی رتبریز بفرستیم. او به آنجا باالخره قرار شد رحیم همداد را به 

شانس چندانی برای انتخاب شدن نداشت که به محض ورود انتخابش 
شناختند در صورتی که همداد مرد شایسته، بکنند. اهالی او را زیاد نمی

توانست شد رو ی هم رفته میمهربان و خادمی بود. اگر وکیل مجلس می
حیم تبریز تبعید شده بود. ر دست چند نفر را بگیرد. خلیل آذر هم از

جشن  همداد تشکیالت تبریز را خیلی خوب اداره کرد. در اول ماه مه هم
وده تمنظمی برپا شد که با آرامی و رضایت مردم خاتمه پیدا کرد. حزب 

ودند که بهم از این قضیه خیلی ناراحت بود. زیرا به همداد پیشنهاد کرده 
 او قبول نکرده بود.  یها تظاهرات مشترک بگذارد ولبا آن

دراین مرحله من در تهران فعالیت داشتم. رحیم هم تشکیالت تبریز را 
کرد تشکیالت مازندران هم خوب بود. ولی کم کم اخراج خوب اداره می

ها به نام صفر کارگران عضو اتحادیه ما از راه آهن شروع شد. یکی از آن
ار خود در شمال اخراج که لکوموتیوران بود و حاال زنده است از محل ک

شد و ما ترتیبی دادیم که به آذربایجان رفت و در نقاط دیگر هم سخت 
زاده از طرف اتحادیه ما در گیری و اخراج اعضای ما شروع شد. علی
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ساری کاندید شده بود. به او اخطار کردند که باید به تهران بروی. او هم 
روع به بدرفتاری با آنجا را ترک گفت: در شمال هم مأموران شوروی ش

ما کردند. ما در انتخابات شکست خوردیم و کسی از رفقا و دوستان ما 
انتخاب نشد. مگر کسانی که در تشکیالت ما نبودند. مثل آقای سرتیپ 

شدند. از آن طرف ما شکست زاده تبریزی که از دوستان محسوب می
مثاًل هایی حاصل کرد. خوردیم و از این طرف هم حزب توده موفقیت

شناخت آرداشس که اصاًل اهل گیالن بود و هیچ کس در تبریز او را نمی
وری که خلخالی بود و تبریز را ندیده از آنجا انتخاب شد. همچنین پیشه

 بود از تبریز انتخاب گردید. 
کرد که از طرف حزب همراهان با یک روز مصطفی خان فاتح تعریف می
ت وده متحدا انتخابات را در دسانگلیسیها صحبت کردیم که با حزب ت

ه بگیریم و همه ببریم و انگلیسیها هم موافقت کردند، ولی گفتند ک
ت دیگر شورویها با این کار موافق نیستند. بنابراین معلوم بود انتخابا

خواستند انتخاب ها هر کس را که میدست خود ایرانی نبود و خارجی
 کردیم. لیت میزدیم و فعانه میکردند ما هم بیخود سیمی

 قدرت گرفتن حزب توده و انشعاب در اتحادیه 
تر شدن اوضاع و موفقیتهای حزب توده در اتحادیه ما هم تأثیر مشکل

کرد. یکی از کسانی که سر ما بازی درآورد خلیل انقالب بود. خلیل با 
ای نداشت. منتها آدم شلی بود. یک روز در تبریز پلیس و اینها رابطه

اند. به را بگیرند. به من خبر رسید که خلیل را گرفته خواستند او
ایم. شهربانی رفتم. ضیایی رئیس شهربانی بود. قسم خورد که ما نگرفته

تحقیقات کردم گفتند فرار کرده در کنسولگری شوروی بست نشسته 
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زند. صدایش است. به کنسولگری رفتم، دیدم در حیاط دارد قدم می
گذاری. آدم ننگی است که تو به دامن ما می کردم و گفتم احمق این چه

گیرند و حتی اگر واقعا هم بخواهی به کارت ادامه دهی شاید اعدام را می
کنند. او را بیرون آوردم. یک کمی دیوانه و خل بود. خیلی زیاد مایل بود 
وکیل مجلس بشود. آمد با من صحبت کرد که اگر ما وکیل نشویم نابود 

یر این حرف بیخودی است برای این که ما وقتی که شویم. گفتم نه خمی
شروع به کار کردیم نه وکیل بودیم و نه وزیر و سازمان را به اینجا 

ایم که در شمال و جنوب و شرق و غرب و همه جا تشکیالت رسانده
داریم. ولی وقتی که وکیل نشد خواست خودش را به روسها نزدیک 

م شما با شورویها مربوطید و کردکند. حتی به من گفت من خیال می
شود نه تنها مربوط نیستید، بلکه از استالین هم خوشتان حاال معلوم می

شناختند ایها او را خوب میآید. یا این که از پنجاه و سه نفر بود و تودهنمی
ای است، خودش را به آنها نزدیک کرد. عقیدهکه آدم ماجراجو و بی

 این ایده او بود. خلیل عشق داشت که وکیل بشود. 
. جهانشاملو هم عضو اتحادیه ما بود. جهانشاملو از من رنجشی داشت

عبه یک روز من از تبریز آمده بودم دیدم در غیبت من او را سخنگوی ش
اند. )به جز در الله زار که دفتر اتحادیه ما در خیابان مختاری کرده

ی هم شعبه اتحادیه بود در سایر نقاط مثل خیابان استخر و مختار
کنید این جهانشاملو داشتیم.( در هیات صحبت کردم که چه کار می

ی فئودال است خودش هم آدم پولداری است. برود برای کارگر چه صحبت
خواهد رشد کارگر فهمد؟ چگونه میبکند؟ کارگر از حرفهای او چه می

فت و ایها ررا باال ببرد؟ او را بردارید. از آن پس رنجید و به طرف توده
 علیه من شروع به هوچی گری کرد که این یوسف تروتسکیست است. 
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ها به طور زاده بود. علی زاده عشقش به پول بود. آنناراضی دیگر علی
ئه باخبر محرمانه توطئه کردند که بروند به حزب توده و من هم از این توط

ن خواست. مچی را میزاده تلفن کرده بود و عتیقهبودم. یک روز علی
 تلفن را برداشتم و احوالش را پرسیدم. گفت: چه احوالی؟ آخر شما

گذارید که ما زندگی بکنیم. گفتم من به زندگی شما چه کار دارم؟ نمی
نی قرار شد همدیگر را ببینیم. در یک قنادی قرار گذاشتیم و یک بست

خواهی به بهشت ببری. نه مجتهدی، سفارش دادیم. گفت تو که مرا نمی
دانی که می. ما خواهیم زندگی کنیم، زندگی خوب. خودت هم مینه اما

تر و دیوانه تر از رضا روستا کسی نبود. در حزب توده هم بین ما خل
زاده خورد و هم پوکش را. چرا ما نرویم؟ گفتیم آقای علیجیکش را می

خواهم جلوی ترقی و پیشرفت کسی را بگیرم. من هیچ مانع نیستم و نمی
و دوستی ما هم همین طور هست. گفت نه اگر شما آنجا شما بروید 

بکنند  نیایید ما پیشرفتی نخواهیم داشت و به ما آن نظری که باید نگاه
کنند. گفتم نه. از من بگذرید. من آبرویم را بیشتر از اینها نگاه نمی

دوست دارم. آن تشکیالت هم تشکیالت آبرومندی نیست و آبرومند 
ای از خودش ندارد. بعدًا به طور محرمانه دهنخواهد بود. چون ارا

چی و با یک نفر انصاری نام زاده و خلیل انقالب و مهندس عتیقهعلی
وده از کارگران تسلیحات از ما جدا شدند و به تشکیالت کارگری حزب ت

 ملحق شدند. 

 اتهامات مخالفان 
از روزنامه تا موقعی که خلیل انقالب با ما بود برای بیان نظریات اتحادیه 

هایی منتشر کردیم. ولی بعد از جدایی او، هرگاه بیانیهگیتی استفاده می
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ها به ما اتهامات ایشد. تودهکردیم در بعضی جراید دیگر منتشر میمی
زدند. یک روز در تبریز بودم.ظهر آمدم به خانه. خانم گفت زیادی می

فتم از دوستانم پول نداریم چیزی بخریم. من هم پول در جیبم نبود. ر
قرض کردم و چیزی تهیه کردم و ناهار خوردیم. بعد از ظهر به خانم گفتم 
بلند شو و به باغ گلستان برویم. بچه کوچکمان را هم در کالسکه 
گذاشتیم که به باغ گلستان برویم. بین منزل و باغ گلستان یک بستنی 

یک نفر  فروشی بود و به آنجا رفتیم. صاحب مغازه به زبان ترکی با
کرد و یکی از صحبتهایش این بود که یوسف افتخاری از صحبت می

کند. خانم پرسید تو را ها خرج میگیرد و در کافهانگلیسیها پول می
گوید. گفت تو که قرض کردی. گفتم البد گوید؟ گفتم: بله. مرا میمی

از انگلیسیها قرض کردم! خوب این زیاد مهم نبود. دشمن برای آدم همه 
گوید. کند، بد میزند. دشمن که تعریف نمینویسد و تهمت میچیز می

ولی آنچه مرا متأسف کرد این بود که یک روز برادرم از بندر انزلی نوشته 
آید و سفارش کرده بود که این پول را بود که یوسف خیلی پول گیرش می

که ها آنقدر تبلیغات کرده بودند که حتی برادرم بیخود خرج نکنم. آن
دانست من با پول ناپاک کاری ندارم نوشته بود این پول را بیخود خرج می

 نکن. 

 استخدام در وزارت پیشه و هنر 
در این میان برای پیدا کردن کار هم اقدام کردم. وقتی که از زندان بیرون 
آمدم به راه آهن رفتم و برای استخدام امتحان دادم. چون به امور فنی 

ل هم در شرکت نفت کار کرده بودم، قبول شدم ولی وارد بودم و دو سا
با اخوی از خیابان نادری رد  1324دولت اجازه استخدام نداد. در سال 
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شدیم. دیدم روی تابلویی نوشته وزارت پیشه و هنر. گفتم خوب پیشه می
و هنر خوب است. همان وزارت صنایع است. چرا ما هم یک حقوقی 

اشیم؟ برویم و تقاضای استخدام کنیم. نگیریم و در میان کارگران نب
اند که استخدام قدغن است و مزاحم آمدیم. دیدیم در سرسرا نوشته

کارگزینی نشوید. رفتم پیش گلشائیان که وزیر بود. گلشائیان مرا 
کردم پرسید شناخت. برادرم بیرون ماند و من با گلشائیان صحبت میمی

دهید. که به ما کار نمی کنید؟ گفتم شماآقای افتخاری چه کار می
کنی؟ گفت تو چه پرسی چه کار میگویید مخالفند. دیگر برای چه میمی

خواستی که ما ندادیم؟ برداشتم یک یادداشتی به عنوان تقاضای کار می
کار نوشتم. گلشائیان زیرش نوشت کارگزینی فورًا اقدام کنید. آمدم 

رسیدند. گفتم نه، االن تکارگزینی. گفتند فردا بیا. از گلشائیان می
ها هم نوشتند و کارش را تمام کردند. آوردم خواهم استخدام بشوم. آنمی

دادم گلشائیان امضا کرد و حکم را هم گرفتم گذاشتم جیبم. بیرون که 
 آمدم اخوی گفت دیدی گفتم بیخود نرو. من هم حکم را نشانش دادم. 

ای بود که مهندس ادارهدر شعبه اداره کار وارد شدم در اداره کار یک 
نفیسی رئیسش بود. من هم در آنجا به سمت بازرس کارخانجات 
منصوب شدم. چون برای من این مناسبتر بود که به عنوان بازرس وارد 
کارخانجات بشوم. در همین اداره بودم که بنا شد وزارت کار تشکیل 

این بشود. من، مهندس نفیسی، مهندس همایون و چند نفر دیگر آمدیم 
اداره را تاسیس کردیم. درواقع یکی از مؤسسین وزارت کار من بودم. 
پس از تأسیس وزارت کار من اداره مشاغل کارگری را برداشتم که با 
کارگران در تماس باشم. بعدًا بعد از چندی دکتر بختیار آمد آنجا را از من 

ر تحویل گرفت. دکتر بختیار شد رئیس آن اداره. من هم به هر حال د
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کنم به قسمت حقوقی و تحقیقات منتقل وزارت کار بودم )گمان می
 شدم.(

شکایت رضا روستا و کامبخش از فعالیتهای من به فرمانداری 
 نظامی 

کنم بود که فرمانداری نظامی تهران )فکر می  1324یک روز در سال 
تیمسار مقدم( مرا احضار کرد. رفتم و دیدم رضا روستا که سندیکای 

اند. دو نفر دیگر هم آنجا ه را داشت، با کامبخش آنجا نشستهحزب تود
بودند. یکی محرم نامی بود از چاقوکشهای حزب توده و یکی هم 

کرد. دیدم این چهار نفر صادقیان نامی که در شهرداری کار می
اند. به فرماندار گفتم مرا احضار فرمودید؟ گفت: بله. آقایان نشسته

گذارد برویم آنجا را را خریدیم و افتخاری نمی ایگویند ما کارخانهمی
ای تا امروز مداخله اداره کنیم. گفتم تیمسار ما به امور اداره هیچ کارخانه

کنیم. اگر اتحادیه در کارخانجات تشکیل شده برای این نکردیم و نمی
است که حقوقی از کارگران تضییع نشود. ما به مدیریت کارخانه اشکالی 

اند بیایند بروند اداره بکنند. کامبخش گفت ما ا خریدهنداریم. اینه
زنند. گفتم تیمسار اینها اسناد مالکیتشان رویم ولی کارگران ما را میمی

را به شما نشان بدهند. اگر کارگرها زدند من مسئول هستم و مرا تعقیب 
بکنید و ما با مدیریت کارخانه هیچ کار نداریم. کامبخش گفت 

دهیم. عیسایوف یکی از ین کارخانه را به شما میعیسایوف گفته ا
روسهای سفید بود که در اروپا کالهبرداری و به ایران فرار کرده بود. 

کنند. قضیه اش این طوری بوده این با یک عده از روسها به اروپا فرار می
گوید ما کند و میدار بودند جمع میدر اروپا یک عده از ارامنه را که پول
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شود، بهتر است شما یک پولی جمع شته باشیم اینجا خرج میهر چه دا
بکنید و یک بانکی تأسیس کنید و از منافع آن بانک استفاده کنید، بعد 

کند. در ایران هم بیشتر با بانک دارد و به ایران فرار میمبالغی را برمی
سپه مربوط بود. کارخانه آبجوسازی باز کرده بود و بعضی شرکتهای 

داشت. شورویها با او قرار گذاشته بودند که اداره آن را به دیگر هم 
کامبخش واگذار کند. گفتند عیسایوف شفاهی گفته ، هنوز سند نداده 
است. گفتم تیمسار اینها که شکایت کردند به اسنادشان نگاه نکردید و 
مرا احضار فرمودید حاال یک خرده دقیقًا به قضیه رسیدگی بفرمایید. 

یدگی کنم؟ گفتم این محرم مهاجر است تازه از روسیه گفت چگونه رس
آمده و یک آدم الت چاقوکش و آدمکش است شما چطور روی حرف 
 او مرا که یک ایرانی هستم احضار کردید؟ به همین مسئله رسیدگی کنید. 

ای؟ گفت از محرم پرسید شما مهاجرید؟ گفت بله. گفت چه کاره
فت هیچ کجا فقط از حزب توده یک کنی؟ گکارگرم. پرسید: کجا کار می

گیرم. تیمسار مقدم یک آدم کوتاه قد و عصبانی بود. سرش را پولی می
جنباند و گفت برو بیرون و محرم را بیرون کرد.  آن یکی را که اسمش 
صادقیان بود نشان دادم و گفتم تیمسار بپرسید او چکاره است؟ او هم از 

. او را هم بیرون کرد. گفتم نسل مهاجر است. گفت مهاجری؟ گفت بله
ها به کارخانه شدم. فرمایید که من مانع آمدن آنخوب حاال شما می

دهم. از این آقای روستا بپرسید ای خریدند من راهشان نمیکارخانه
قدیم چرا محکوم شده بود و محکومیت او چه بوده است؟ مقدم پرسید: 

برای من پرونده شما محکومیتتان چی بوده؟ گفت هیچ چیز، مختاری 
پرسم جرمتان و محکومیتتان چی بوده سازی کرده بود. گفت نه، می

اند. است. گفت جرم نداشتم. گفتم تو جاسوسی، محکومت هم کرده
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مقدم بیرونش کرد. کام بخش بسیار آدم ترسویی بود. از من هم از زمان 
م ترسید. شروع کرد به گفتن سوابقش که این آقا طهماسبی نازندان می

را که از محصلین کوتو بود در مشهد لو داد که زیر شکنجه مرد . تازه به 
شوم. از این که شرح سوابقش شروع کرده بودم که گفت من مرخص می

 ها هم به نتیجه نرسید. تنها مانده بود ترسیده بود. خالصه این اقدام آن
ن در آن سال با وجود تمام این بازیهایی که سر ما درآوردند همچنا

عید تشکیالتمان را برقرار نگه داشته بودیم. اگر یکی از اعضا را تب
فرستادیم. در همان سال لویی کردند فورًا یکی دیگر را به جای او میمی

 سایان رییس سندیکای  جهانی کارگران تلگرافی به من کرد و از من
 خواست که در کنگره سندیکای جهانی شرکت کنم. البته به اسم خودم

ه به این کرده بود و نه به نام تشکیالت اتحادیه. ولی قبل از این ک دعوت
 وری داشتم بگویم. قضیه اشاره کنم، الزم است از مالقاتی که با پیشه

 وری مالقات با پیشه
شناختم ولی پس از حوادث شهریور وری را از قدیم و ایام زندان میپیشه

اش در خیابان دفتر روزنامه بیست دیگر او را ندیدم تا این که آن روز به
وری دنبال من آمدند که در یک فردوسی رفتم. به او گفتم آقای پیشه

ای یک شورشی برپا کنیم و من آن شخص را نشناختم. اما نقطه
گفتند که بیا استالین تضمین کرده است. من برای شرکت در می

یگرتان سندیکای جهانی عازم پاریس هستم و حتما دنبال شما و رفقای د
شناسم خواهند آمد. دیدید که در گیالن وقتی که پشت آدم را خالی که می

توانیم دست به اسلحه کنند، نتیجه اش شکست است. ما در جایی میمی
وری گفت آقای ببریم که اقاًل شصت درصد مرم پشت سر ما باشند. پیشه
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خود افتخاری یعنی من این قدر ناشی هستم، یعنی این سن و سال را بی
آیم و یک چنین ام. حاال میام و این موها را بیخود سفید کردهگذرانده

ها نوشتند که کنم؟ اتفاقا تا به پاریس رسیدیم، روزنامهاشتباهی می
 وری به آذربایجان رفته و تشکیالتی درست کرده است. پیشه

یس و اجالس سندیکاهای کارگری   سفر پار
ی به اجالس سندیکاهای کارگری قرار شد از جانب ایران نمایندگان

بروند. از سندیکای ایران من بودم. از سندیکای اصفهان دو نفر به اسم 
شمس و کیوان بودند که اول از اعضای حزب توده بودند و بعدا جدا شده 
بودند و در اصفهان تحت رهبری فداکار یک سندیکا درست کرده بودند. 

دس تاج بخش. از از تشکیالت کارگری سید ضیاء الدین، مهن
مطبوعات مرحوم حسین فاطمی. از کارفرمایان مهندس غیور و از طرف 

3دولت مهندس نفیسی بود. یک عده زیادی بودیم.  3 رفتیم که به آنجا  
گذاشتند که ما برویم. ای یک هواپیما در اختیار ما میبرویم. دو هفته

یر ها هم نخست وزحزب توده رفت و مأموران شوروی را دید و آن
را دیدند که رفتن ما « جالد باغ شاه»صدراالشراف، یا به قول خودشان 

رابه کنفرانس بین المللی کار به تأخیر بیاندازند. گفتند که این پاسپورت 
دولتی ندارد، باید تبدیل بشود. رفقا و دوستان همه رفتند و ما ماندیم. 

و آقای ماجدی بعد از دو هفته هواپیما در اختیار ما گذاشتند. من بودم 
ها از طرف شرکت بیمه آمده بودند. وقتی و خانمش و دکتر رضوی. آن

که رسیدیم کنگره سندیکای جهانی تمام شده بود و نمایدگان حزب توده 

                                                 
د ر. برای آگاهی از فهرست رسمی اسامی کسانی که به این کنگره اعزام شدن 33

 بخش اسناد. )و(  52ک سند شماره 
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را به عضویت پذیرفته بودند. عده کثیری از ایران به کنفرانس بین المللی 
ماینده کارگران کار رفته بودند. حتی بعضی از سرمایه داران به عنوان ن

ها آقای دیبا بود که از طرف گارسونها نماینده شد رفته بودند. یکی از آن
و به فرانسه آمده بود. به او گفته بودند که افتخاری این قضیه را در قسمت 
بازرسی بین الملل کار مطرح خواهد کرد. دیبا پیش من آمد و گفت: شما 

که من در این نمایندگی نظری چنین خیالی دارید؟ گفتم: بله. قسم خورد 
نداشته ام. فقط از این موقعیت استفاده کردم. که از بلیط مجانی هواپیما 

 استفاده کنم و نظری به شرکت در کنفرانس ندارم. 
حزب توده در سندیکای جهانی کارگران عضویت پیدا کرده بود و از 
 طرف ما کسی در آن جا عضویت نداشت. شرحی به آقای لویی سایان

رئیس سندیکای جهانی کارگران نوشتم و تقاضا کردم که به این قضیه 
دار و رسیدگی بشود. در آن نامه تذکر دادم که شما چند نفر سرمایه

استثمارگر را به عنوان نماینده کارگر پذیرفتید و این برای ما قابل قبول 
نیست. مسئله دیگری که مطرح کردم آن بود که حزب توده که به وسیله 

اند کمک خارجی تأسیس شده بود، ادعا کرده بود که اینهایی که آمده و
فاشیست هستند. در صورتی که در میان ما اشخاصی که مشکوک به 
فاشیست بودن باشند نبود. نه در میان کارفرمایان این طور آدمی پیدا 

شد، نه در میان نمایندگان دولت و چنین چیزی وجود نداشت. قرار می
ما رسیدگی بشود. از تمام نمایندگان کارگران که از ایران  شد به شکایت

آمده بودند و همچنین نمایندگان حزب توده دعوت شد که در جلسه 
کردند وارد رسیدگی حاضر شوند. رفقایی که باید با ما همکاری می

شد به نفع حزب توده تمام گفتند که سبب مینبودند یک چیزهایی می
نمایندگان اصفهان آقای کیوان پرسید شما که قباًل بشود. مثاًل از یکی از 
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ها عضو اتحادیه بودید. چرا بعدًا از آن جدا شدید؟ او پاسخ داد آن
خواستند نفت ما را به شورویها بدهند و برای همین جدا شدیم. می

سایان با تأسف زیادی شروع به نطق کرد که بله اینها بایستی نفت 
کردند و از این گونه حرفها. ایرج زه میگرفتند و با فاشیسم مبارمی

اسکندری هم دنباله موضوع را گرفت و اظهار داشت بله آقا اینها این 
طورند، عناصری هستند که علیه ما هستند. منشی سایان خانمی بود که 
روسی بلد بود. خانم برادر حکیم الملک که در بین الملل کارشغلی 

روسیه، مترجم ما بود. صحبت که  داشت و خانم محترمی بود از یهودیان
کند. البته وقتی که با سایان بودیم کردم متوجه بودم درست ترجمه میمی

کرد. گفتم آقای سایان شما به کردم و خانم ترجمه میروسی صحبت می
گویند ما روی نفت جدا شدیم عصبانی نشوید و  حرف دو نفری که می

نها با دادن امتیاز نفت مخالفت گیری نکنید. آن وقتی که ایفورًا نتیجه
خواست، ارتش سرخ پشت دیوار برلن کردند و شوروی از ما نفت می

بود. دیگر فاشیستی نبود که این بگیرد و به آن بدهد. وقتی که کافتارادزه 
آمد این موضوع در بین نبود. ما موافق بودیم که نفت به شورویها داده 

به شورویها داده بشود ولی با  بشود. من خودم هم موافق بودم که نفت
شرایط خیلی بهتری که مشابه این شرایط را هم بر شرکت نفت انگلیس 

کارش. ما برای منافع خودمان تحمیل کنیم که یا قبول کند و یابرود پی
خواستیم این کار را انجام بدهیم. اما انگلیسیها نگذاشتند. گفت می

ا آمدند به نفع کافتارادزه ایهچطور انگلیسیها نگذاشتند؟ گفتم توده
ای رادر میان این تظاهراتی به راه انداختند. انگلیسیها همیشه عده

ها دارند. مثال مرتضی یزدی با شورویها مربوط است ولی محمد گروه
یزدی با انگلیسیها ارتباط دارد، ایرج اسکندری که این جا ایستاده است 
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دری با با شورویها مربوط است ولی عمویش عباس اسکن
اند هر دو با هم دادند و با انگلیسیهاست. تشکیالتی هم که در ایران داده

ایها را وادار هم موافق بودند. انگلیسیها برای مفتضح کردن روسها توده
کردند که در تظاهرات خود از ارتش سرخ استفاده کنند. یک وقتی دیدیم 

تش شوروی کند. در جلو ارها تظاهرات میارتش شوروی در خیابان
است و پشت سرش توده ایها. لهذا قرار شد که امتیاز نفت را به هیچ 
کس ندهند. موضوع این بوده نه اینکه یک کیوانی بیاید و نفت را بهم 
بزند و نفت بدهد و نفت بگیرد. هر چه بود بین خودشان بود. این 

ها است. االن خودش هم آمده این جا و متأثریم که شما عمویش با آن
 دار را قبول کردید. ه نفر سرمایهس

سایان اظهار داشت شما این مسایل را یکی یکی شرح بدهید که چه 
اند؟ گفتم: این آقای مهندس عتیقه چی است این کارفرمای من بوده کاره

ام. با آمریکاییها قرار داشت که در تهران و من از او حقوق و مزد گرفته
از مازندران با من بود. من این حقوق ها بدهد. حمل هیزم هیزم تحویل آن

کردم، با این سندیکایی کردم واال اگر کار نمیرا برای سندیکا خرج می
که تازه تاسیس شده بود پولی نداشتیم که بخورم. اگر منکر بشود اسناد 
آن را دارم. کارفرمای مرا به عضویت درآوردید و خود من را رد کردید؟ 

داد و گفت این آقا چه کاره بود؟ گفتم این  سپس ایرج اسکندری را نشانم
ها نیازند. این شاهزادهآقا از ایل قاجار است. اینها شاهزاده هستند. بی

گویند. هر کجا که یک سوراخی پیدا را در ایران جزو هزار فامیل می
ها هم ها هم آنجا هستند. هر کجا که یک تشکیالتی باشد آنشود آنمی

اند در ایران یک گیرند. حاال هم آمدههم قرار می در آن هستند و در راس
مختصر آزادی پیدا شده، آزادی ظاهری. حاال هم آمده جای ما را 
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اند. ایرج گفت این با من غرض شخصی دارد و این حرفها را گرفته
زند. سایان پرسید با او غرض شخصی داری؟ گفتم بله. سایان باز هم می

کنید؟ را با امور اجتماعی قاطی می عصبانی شد که چرا اغراض شخصی
گفتم چرا نپرسیدید غرض شخصی ما چه بوده؟ گفت چی بوده؟ گفتم 
این پسر ناصرالدین شاه است. پدر من میرزا رضای کرمانی. پدرش را 
کشته از ان موقع غرض شخصی داریم. پدرکشی است دیگر. بعد شرح 

خواهد از گر میدادم که بابا، موضوع، موضوع طبقاتی است. طبقه کار
زیر بار اینها بیرون بیاید اینها دوباره به وسیله شما سوار گرده ما 

ها آمده بود. سایان پرسید این آقا چه کاره است؟ ریا هم با آنشوند. بیمی
توانم شرح دهم نه به روسی. برای آنکه اگر گفتم: من این را به فارسی می

د شریفی است. گفت چطور؟ گویید مربگویم این چه کاره است شما می
کنید آرتیست است، گفتم اگر بگویم این کارش چی هست خیال می

مو گویید خوب است، آرتیست است به نفع زحمتکشان. گفتم بچه بیمی
کرد رقصید و بازی میها میدر ایران مرسوم است. این هم روی کول آن

سیدیم به کردند، آدم رذلی هست. بعد رها هم یک پولی جمع میو آن
ها پیوسته. حکمی آدم دکتر حکمی. گفتم این از رفقای ماست که به آن

ای نزدیک منزل اینها داشتم. یک اطاقی اجاره خوبی است و من خانه
آمد از من کرده بودم و حیاطش پر از مرغ و جوجه، و متعفن بود. او می

ان در ها در شمیران بروم و گاهی از ییالقشکرد به ییالق آندعوت می
کردم. اینها وضع مالیشان خوب است و احتیاجی شمیران استفاده می

هم به طبقه زحمتکش ندارند. من وقتی که گفتم انگلیسیها سبب شدن 
که ما عقب نشینی بکنیم. یک مرتبه دیدم یک عده از پشت میز به روسی 
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3گفتند. دا 4 ، ادامه بده. متوجه شدم که یک هیاتی هم از روسها در جلسه  
 ضور دارند. ح

شوند و موقعی که ایرج اسکندری از راه روسها متوجه این قضیه می
کنند. ولی الهوتی نجاتش گردد او را توقیف میروسیه به ایران برمی

ایها در این قضیه نفت شوند که تودهدهد. خالصه روسها متوجه میمی
تش نیت داشتند. برای این که تظاهرات با ارحسن نیت نداشته و سوء

شوند نفت خود را به کند. حاضر نمیشوروی یک ملت را ناراحت می
رود. قرار شد ها رژه میکسی بدهند که هنوز نگرفته ارتشش در خیابان

 ها را معوق بگذارند و بعدا به ایران بیایند و تحقیقاتی بکنندعضویت آن
 و ببینند چه کسانی را بپذیرند و چه کسانی را نپذیرند. 

ما کنفرانس بین المللی کار بود. برای این که اگر یک عده از مشکل دوم 
شدند دیگر هیچ یک از سایر نمایندگان نمایندگان اعزامی ایران رد می

توانستند شرکت کنند. بنابراین حق رأی نداشتند. فقط به عنوان ناظر می
آور بود. علی الخصوص که رد شدن به نام فاشیسم برای ما ننگ

انتین را هم به همین اتهام رد کرده بودن و نمایندگانش را به نمایندگان آرژ
های ها عضو اتحادیهکنفرانس بین الملل کار راه نداده بودند. چرا که آن

بود. لومباردو تولودانو « لومباردو تولودانو»پرونیستی بودند. کار دست 
از کمونیستهای مکزیک و رئیس تفتیش کنفرانس بین المللی کار بود. 

شد. پس گفتند، دست راست استالین محسوب میقراری که می از
بنابراین یک چیزی هم باید به او تلقین بشود و او قبول بکند. مشکل 
صحبت کردن با لومبادو تولودانو این بود که بجز اسپانیولی زبان دیگری 

                                                 
 به زبان روسی به معنای بله. )و(  34
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دانست. من به او حالی کردم که یک کاری با شما دارم. چون در نمی
کنم. بعد اسمی از کنم و مترجم پیدا میگفت تحقیق می یک هتل بودیم.
های قاجار که با ایرج بود برد که من او را به عنوان مترجم یکی از شاهزاده

زند بیاورم. قبول نکردم. یک روز در هتل نشسته بودم دیدم تلفن زنگ می
خواهد با زند. گفت لومباردو میو خانمی به زبان روسی با من حرف می

توانید بیایید؟ من قبول کردم و به محل اقامت مالقات بکند میشما 
لومباردو رفتم. خانمی که با تلفن صحبت کرده بود در آنجا بود و گفت: 

کنم و کارمند سفارت شوروی هستم و من در سفارت شوروی کار می
پرسد آیا اطمینان دارید که من مترجم بشوم و به وسیله من لومباردو می

یا نه؟ گفتم من صحبت محرمانه با لومباردو ندارم. صحبت صحبت کنید 
ترسیدم خوب ها را قبول ندارم میگفتم آنمن علنی است این که می

ترجمه نکنند و مطابق خواست خودشان ترجمه بکنند. بنابراین به شما 
که از نژاد اسالو هستید کاماًل اطمینان دارم که درست ترجمه خواهید 

را بگویم. لومباردو مسئله را پرسید. موضوع  کرد و حاضرم مطالب
دار، پولدار، سندیکای جهانی را مطرح کردم و گفتم یک عده سرمایه

اند و به عضویت پذیرفته شدند و ما آنرا شاهزاده و تاجر به اینجا آمده
اند که از ایران یک عده ها به شما گزارش کردهمعوق گذاشتیم. آن

ه من است که تازه بعد از سیزده سال  از زندان اند. این سابقفاشیست آمده
بیرون آمدم و االن هم بعد از چهار سال در خدمت شما هستم. یکی از 
فاشیستها منم. اینها دروغگو و فریبکار و خائن هستند. لومباردو گفت: 

اند. شما چطور گویند وزیر و وکیل هستند. رأی آورده و انتخاب شدهمی
وام فریب و حقه بازی هستند.من وضع انتخابات گویید که مردمان عمی
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ایران را آنطور که بود به طور مفصل شرح دادم. لومباردو شروع به 
 خندیدن کرد. چیزی که برای ما عادی بود برای او خنده آور بود. 

بعد گفت آقای افتخاری من از تو یک خواهشی دارم. گفتم چه خواهشی 
م در آن اتاق هستند، بگذارید به است. بفرمایید. گفت من زن و بچه ا

اش اینجا بیایند یک دفعه هم خودت این ماجرا را برایشان بگو. زن و بچه
گوید رأی آید و میها هم شرح دادم که چه طور یکی میآمدند و برای آن

گیرند و فروشم. کارگران شهرداری را میگوید رأی میخرم. یکی میمی
تی که من به دنیا آمدم  تا امروز ندیدم که دهند. از وقآورند. رأی میمی

اند یک کسی با رای درست انتخاب بشود بنابراین اینها که انتخاب شده
وکالتشان قانونی نیست. خانواده لومباردو هم شروع به خندیدن کردند. 
لومباردو بعد از این صحبت گفت: شما بروید و خاطرجمع  باشید. هرگز 

کنیم. شرح . تمام هیات ایران را ما قبول میکسی شما را رد نخواهد کرد
دادم و گفتم دولت فاشیستی نیست. اینها البته در میانشان اشخاص 

اند مستبدی هستند ولی فاشیست نیستند. سرمایه دارانی که آمده
اند هم فاشیست فاشیست نیستند. استثمارگرند. کارگرانی که آمده

ونه کارخانه پارچه بافی را هم نیستند. داستان کورکردن کیوان کارگر نم
برایش تعریف کردم که چگونه یک عده از اوباش حزب توده به کارخانه 

کنم زنده باشد(. ریخته بودند و چشمش را کور کردند )االن هم گمان می
لومباردو دوباره قول داد که هیچ از این لحاظ نگران نباشید هیچ اقدامی 

ش و ما هم چنین اقدامی را هم نکن و با کسی هم کاری نداشته با
شود. البته این دو اقدام نخواهیم کرد. هیاتی که از ایران آمده پذیرفته می

ایها و معوق برای ایران بسیار مفید بود. یکی خنثی کردن تالش توده
خواستند ایرانیها را به عنوان گذاشتن موضوع عضویتشان و دوم آن که می
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که متفقین هم هنوز در ایران بودند الخصوص آن فاشیست رد بکنند. علی
و این صد در صد به نفع اراذل و اوباش تمام شد که حزب توده را تشکیل 

 داده بودند. 
چهل روز در فرانسه بودم. در ظرف این چهل روز به کارخانجات 

رفتم. وضعشان را دیدم. خیلی خوشم آمد. چون تا ان روز من می
ر ما هیچ وقت دمکراسی نبوده. مملکت دمکراسی ندیده بودم. در کشو

چون یک ملت اخالقًا باید دمکرات باشند، دو موضوع نظر مرا خیلی 
جلب کرد، یکی سندیکای کارگران بود. در یک کارخانه دو سه گروه 

ها وابسته به کمونیستها بودند، بعضی از سوسیالیستها بودند. بعضی
با هم نداشتند. در  ها ملی بودند و اینها در اصل اختالفیبودند، بعضی

دادند ولی در خواستند رأی میانتخابات البته به کسانی که خودشان می
خود کارخانه اصاًل مثل این که اینها یک سندیکای واحدی بودند. یک 

ای خیلی بزرگ رفتم که یک نوشابه بخورم. دیدم روز من به محوطه
بودم. دیدم  آید. صدا نزدیک شد و من هم ته کافهصدای عده زیادی می

ای که من در یک عده جوان هستند و بیرقی دستشان هست. به محوطه
کشیدند. کسی آن بودم وارد شدند و فریاد زنده باد حزب کمونیست می

ها ها نشستند و دستور داد به آنکه بیرق دستش بود فرمان داد و آن
ای بدهند. اینها مشغول خوردن بودند، دیدم صدای خیلی نوشابه

شد. این گروه هم نزدیک شد و دیدیم دتری هم از آن طرف نزدیک میزیا
هایی هستند و بیرق دستشان هست و زنده باد دو گل اینها هم یک جوان

کنند و من د ان ته مثل گویند. فکر کردم که اینها حاال زد و خورد میمی
طرف بیشتر کتک خواهم خورد. جایی هم نبود که بروم یا رد هر آدم بی

ها هم نشستند و مثل گروه قبلی نوشابه خود را خوردند و وم. دیدم آنبش
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رفتند. دعوا هم نشد، فرانسویها واقعا دمکرات بودند نه این که فقط 
 حزبی به نام دمکرات تشکیل دهند. 

ز ما ااز فرانسه از طریق عربستان و مصر به ایران برگشتم، وضع اعراب 
س از و آذوقه و زندگی بهتر بود. پهم بدتر بود. وضع ما از لحاظ کار 

ود. ببازگشت به تهران یکی از کارهایی که شد مسئله نوشتن قانون کار 
یران ادر کنفرانس بین المللی کار انگلیسیها به ما حمله کردند که در 

اند. من ها عقب ماندهزند که ایرانیاند و تهمت میسندیکاها عقب مانده
رت کردم. ان وقت وزارت کار نبود، وزااین موضوع را به دولت گزارش 

اری کپیشه و هنر بود. بعد از آن قوام السلطنه تصمیم گرفت که قانون 
نوشته بشود. قانون کار را من و سیدی شریف امامی )برادر مهندس 

ا بشریف امامی، که بعدا هم معاون وزارت کار شد( و .مهندس همایون 
شد ولی گفتند بزرگترین  هم نوشتیم. این قانون برای تصویب داده

ح کارفرما شرکت نفت انگلیس و ایران است بنابراین رفت آنجا و اصال
ونی تصویب شد قان 1325شد. یعنی در واقع این قانون کاری که در سال 

ب نیست که ما نوشتیم. قانون کار شرکت نفت بود. قانون ما را تصوی
 نکردند. 
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حزب توده برای درهم شکستن تشکیالت  بخش چهارم / تالش
 کارگری مستقل

ه ببعد از بازگشت به تهران دیدم وضع دگرگون شده یعنی یک استبداد 
مدی تمام معنی حکم فرماست. اوایل که از زندان بیرون آمدیم، امیراح
ستیم فرماندار نظامی بود و این قضیه مارا خیلی ناراحت کرد. حتی خوا

پیش من  دازیم. رضا روستا که در حزب توده بود آمدتظاهراتی به راه بیان
و گفت سروصدایی نکنیم که آرامش باشد، حکومت نظامی از بین 

رود. ولی وقتی که از پاریس برگشتم واقعا رحمت به کفن دزد قدیم. می
اینجا بود که دیدم امیراحمدی خیلی بهتر از اینها است. چون 

آنجا را تفتیش بکند و بزند  شود  وآمد وارد اداره یکی بامیراحمدی نمی
ی بود که و غارت کند و ازبین ببرد، ولی حاال این کار برقرار بود، دوران

ایها حکمفرما بودند. تعجب کردم که وری به آذربایجان رفته و تودهپیشه
وضع را  احزابی که باید طرفدار آزادی و آزادی خواه باشند اینها خودشان

کشند و قرار کرده بودند. این را بگیرند آن را بخراب و اوضاع عجیبی بر
کرد. برای آن که بتواند نظر استالین و ها را تقویت میقوام السلطنه آن

وری را از آذربایجان بیرون کند جلوی شورویها را جلب بکند و پیشه
 ها را باز کرده بود. آن

م که در [ به اعضاء دستور دادی1325در اول ماه مه/ یازدهم اردیبهشت ]
اسدآباد شمیران تجمع کنند که بعدا با تظاهرات تا تجریش و از آنجا به 
منزل برگردیم. دستور هم داده بودیم که هیچ چیزی با خود نیاورید. فقط 

خواهید یک قاشق بیاورید، حتی چنگال هم نیاورید و چاقو هم اگر می
گفتم  در جیبتان نباشد. من پیش رئیس کل شهربانی کل کشور رفتم و
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شویم. آنجا از صبح تا بعد از که ما اول ماه در اسدآباد شمیران جمع می
خوریم و دسته جمعی با تظاهرات تا ظهر هستیم. ناهار هم آنجا می

تجریش خواهیم آمد. رئیس کل شهربانی گفت که من به شما مأمورین 
انتظامی بدهم. گفتم نه. حتی ما دستور دادیم که چنگال هم نیاورند 

ابراین ما با کسی دعوا نداریم که مأمور انتظامی داشته باشیم. خودمان بن
هم مامورین انتظامی نداریم. رئیس شهربانی به کالنتری تجریش تلفن 

شوند و من کرد و گفت افتخاری با سندیکایش در شمیران جمع می
مطمئنم که حرفش درست است و حتی چاقو هم پهلویشان نیست. 

شید، ما مطمئن رفتیم و صبح تا سه بعد از ظهر بودیم. بنابراین نگران نبا
کردیم. همه کارگران با خانواده شان بعد از ظهر هم توی استخر شنا می

ها بود و بودند و خیلی هم خوش گذشت. اولین جشن کارگری آن
برایشان بسیار پسندیده بود. توی استخر بودیم که آمدند گفتند حزب توده 

ست. گفتم حزب توده به ما چه کار دارد؟ زود لباس به داخل باغ ریخته ا
ای جمع پوشیدم و آمدم. یک حیاط کوچکی بود گفتند آنجا یک عده

ایها هستند. رضا روستا، دکتر اند. رفتم آنجا و دیدم بله تودهشده
زاده، خلیل انقالب و یک عده از چاقوکشهای حزب هشترودی، علی

ها پرسیدم اند. از آننجا جمع شدهتوده که بیشتر از مهاجرین بودند آ
اید؟ گفتند ما آمدیم که متحد امروز روز جشن است. برای چی آمده

بشویم. گفتم خوب اتحاد کردن و متحدشدن به تشکیل جلسه، مطالب 
را روی کاغذ آوردن و مطالعه احتیاج دارد. شرایطی دارد. چطور شما 

ایم با کارگران جشن دهاید اینجا که ما جشن گرفتیم؟ گفت: نه آمآمده
بگیریم و متحد بشویم. در این موقع دیدم پشت سرم یک صدایی آمد و 
یکی داخل حوض افتاد. برگشتم نگاه کردم. یکی از کار گران سندیکای 
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خواست شما را با چاقو بزند من او را توی حوض ما گفت: آقا می
قصدی هم اند و سوء انداختم. معلوم شد اینها یک عده چاقوکش آمده

ای نداریم. به کارگرانی که در ها مسلحند و ما هیچ وسیلهدارند. دیدم آن
آن قسمت بودند گفتم بیایید برویم. یک عده از کارگران ماندند و با 

ها را کردند. ما هم به باغ برگشتیم و زن و بچهایها جر و بحث میتوده
که چوب جدا کرده، به یک طرف فرستادیم. من به کارگران گفتم 

ها با ما بودند، ای از آذربایجانیشان کنید. عدهبشکنید. و محاصره
ها درجنگ چوب استادند. اینها شروع به باال رفتن از درخت آذربایجانی

ها را محاصره کردند. گفتم که کردند و به سرعت چوبها را شکستند و آن
هست کارگرانشان را نزنید و آزاد بگذارید. اگر چاقوکش داخلشان 

شد و زدند، زانویش خم میبزنید. به هر کدامشان یک چوب می
گرفتند. مقداری چاقو گرفتیم چند نفری هم فرار کردند چاقویش را می

ها گرفتند. ها را هم نظامیو از دیوار سعدآباد به آن طرف پریدند. آن
)اسدآباد دیوار به دیوار سعدآباد بود(. پس از آن که چاقوکشهایشان خلع 

الح شدند شروع به زدن رؤسایشان کردیم. خلیل انقالب شروع به س
دادکشیدن کرد که اشتباه، اشتباه، ما اشتباه کردیم. گفتم اشتباه هم بکنی 
باید چوب بخوری اشتباه هم نکنی باید چوب بخوری. یک چند تا چوب 

زاده فرار کرد سرازیری بود افتاد و بقیه هم یکی یکی به او زدم بعد علی
گفت که بیچاره شدم.گفتم بیچاره هم رویش رد میشدن.مرتب می از

شدی باید چوب بخوری بیچاره هم نشدی باید چوب بخوری. بعد رضا 
روستا را زدند. سرش هم طاس بود و یک چوب که خورد، خون آمد. 

ایها فرار کردند. ما هم همینطور که دسته جمعی بنا بود بیاییم خالصه توده
ایها به کالنتری تجریش قرار کردیم و آمدیم. تودههایمان را برصف
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کنند. روستا سر خون آلود خود را نشان داده و بقیه روند و شکایت میمی
اند، رئیس کالنتری پرسیده بود که شما برای گویند که ما را زدههم می

ها مطلع بودیم ولی شما برای چه چه به آنجا رفته بودید. از آمدن آن
 ما رفته بودیم متحد بشویم!  رفتید؟ گفتند

ایها از غیبت ما استفاده کرده به دفتر سندیکای مرکزی در همان روز توده
روند و دفاتر و همه وسایل ما را غارت کرده و دزدیدند. ما در الله زار می

دانستند که در آن موقع سندیکا خالی است. خودشان جایی ها میآن
داشتند بعدا سندیکایشان را با یک تظاهرات نداشتند، سندیکایی هم ن

عده مهاجر محکم کردند. دفاتر ما را بردند. ما چیز سری نداشتیم اینها 
آید. وقتی که از تجریش متفرق شده و به خیال کردند چیزی گیرشان می

اند. این اولین حمله شان به شهر آمدیم دیدیم که اتحادیه را غارت کرده
ن و هم برای غارت دفتر سندیکا آمده سندیکای ما بود هم به قصد کشت

کرد اساسًا حزب ها حمله میبودند. فقط ما نبودیم که حزب توده به آن
توده مثل اینکه مصمم بود آزادی را از بین ببرد. فقط به ما حمله 

کردند. حزب توده پانصد نفر از کردند به احزاب دیگر هم حمله مینمی
داد که در پنج تومان به اینها میمهاجرین را اجیر کرده بود و روزی 

حزبشان باشند و هر کجا که الزم است این پانصد نفر را بفرستند غارت 
و آدمکشی و زد و خورد بکنند. اگر به هم زدن نطق و صحبتی هم هست 

های دیگر از دست این کارها را انجام بدهند. بنابراین احزاب و یا سازمان
ای درست شده بود بنام پان دهاینها مصونیت نداشتند. فقط یک ع

ایرانیسم اینها هم چماقدار بودن و چوب به دست داشتند. زد و 
کنم اطراف شاه آباد بود که کردند. یک روز فکر میخوردهایی می

ایها به تشکیالت حزب عدالت علی دشتی و جمال امامی حمله توده
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ها را روی کردند. یک ساختمان بود که رویش آجر بود و اینها تمام آجر
ها را محدود ایها آزادیدانم روی چه اصلی تودهها پرت کردند. نمیآن

کردند. حتی به تجمعی که برای جشن بین المللی کارگران تشکیل می
 شده بود حمله کردند. 

 مالقات با کنسول شوروی 
بعد از این قضیه یک روز مرا به کنسولگری شوروی احضار کردند. یک 

اسمش یمیلیانوف بود. چند نفر دیگر هم آنجا نشسته  جوانی کنسول بود
بودند. از موی مشکی و این چیزهاشون که روس نبودند. مشخص بود 
که از ارامنه و غیرروس بودند. گفتم: چه فرمایشی دارید؟ گفت که نظر 
استالین این است که فعاًل حزب توده باشد و ممکن است فردا نباشد. 

ما بهتر است به حزب توده بروید و در آنجا این یک چیز دائمی نیست. ش
ها کسانی هستند توانم کار بکنم. آنها نمیفعالیت کنید. گفتم من با آن

که به رفقایشان خیانت کردند. همدیگر را گیر دادند./ اینها اصاًل این 
پذیرند ها نمیکاره نیستند. گفت: شما بروید اصالحشان کنید. گفتم آن

م و یک عده را بیرون کنم، یک عده دیگر را بیاورم که من داخلشان برو
کنند. دهیم و شما را قبول میو یا اصالحاتی بدهم. گفت: ما دستور می

برو اصالحالتی هم بده. نظر استالین هم همین است. گفتم: شما دستور 
کنن. گفتم: اختالف ما سر کنند؟ گفت: بله قبول میبدهید قبول می

گوییم که با اراده خودمان دیگری نداریم. ما میهمین است. ما اختالف 
باید یک کاری را شروع بکنیم و به آخر برسانیم. اینها این اراده از 

توانیم با اینها کار ای هستند ما نمیارادهخودشان ندارند چون مردمان بی
بکنیم. کنسول و دیگران اوقاتشان تلخ شد و حاال خوب شد مرا نگرفتند 
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پنهانی به روسیه رد کنند. بلند شدم خوشحال بودم که از نگه دارند که 
 آنجا به سالمت بیرون آمدم. 

 آدم ربایی شورای متحده 
گشتم فکر کردم به سندیکا هم سری بزنم یک روز غروب از جایی برمی

حالم خوب نبود و اندکی تب داشتم. نزدیک سندیکا رسیده بودم دیدم در 
ند و با چاقو شروع به زدن کردند. حدود دویست نفر مرا محاصره کرد

خورد. من هم اسلحه از حسن اتفاق من زیر بودم و چاقو به خودشان می
کرد. کرد. دیگر دستم کار نمیتیر گیرداشتم. اسلحه را درآوردم ولی هفت

ها چاقویی به دستم چون دستم گیر بود نتوانستم آنرا رد کنم. یکی از آن
حزب توده در خیابان فردوسی بردند و  زد و مجروح شدم. مرا به محل

در آنجا زندانی شدم. این زندان به مراتب از زندان رضاشاه بدتر بود. در 
گرفتند. ولی این زندان رضاشاه یک رعایتی بود. حال مردم را در نظر می

جا مرا در یک کاه دانی نگه داشتند و دست بندی هم زدند که دست بند 
و مدتها با پلیس سروکار داشتم. حتی ادرار  شناختمپلیس بود.  چون می

گفتند توی شلوارت بکن. این هم رفتار آزادیخواهان بود. مظفر را هم می
کرد که هنوز نکشتید؟ بعد معلوم شد که اینها فیروز هم مرتب تلفن می

اند که مرا در اینجا نکشند، بلکه به زنجان فرستاده تحویل تصمیم گرفته
ها محاکمه کرده و بکشند. در حدود یک هفته در آنغالم یحیی بدهند و 

ای از رفقای ما مانند جعفر طاهری و بالکانی و برادرم آنجا بودم. عده
ها هم مردانه ایستادند. رحیم افتخاری را هم گرفته و به آنجا آوردند. آن

از هر یکی پرسیدند شما در سندیکا بودید، گفتند بودیم و مخالف شما 
ا ایرانی نیستید و ما ایرانی هستیم و برای ایران، زندگی و هم بودیم. شم
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ها به اسم میرمحمد اتفاقًا از تبریز آمده خواهیم. اما یکی ازآنآزادی می
بود عضو هیات یک کارخانه بود. گفت من با اینها نبودم. من آمده بودم 

ند سندیکا یک کاری برایم پیدا بکنند که اتفاقًا شما آمدید. از من پرسید
گوید که با شما نیست؟ دیدم خودش منکر شده گفتم بله او راست می

شناسم. او از زندان بیرون آمد و یکسره آمده بود کار بگیرد و من او را نمی
گوید که جان پیش آقای سرتیپ زاده نماینده مجلس رفته و قضیه را می

رود که این چه افتخاری در خطر است. سرتیپ زاده هم پیش شاه می
ایها به غیر از من یک عده دیگر وضعی است که ایجاد شده است؟ )توده

ای از کسانی که از آذربایجان پناهنده را هم گرفته بودند. از جمله عده
کند. شده بودند.( گویا شاه به قوام السلطنه تلفن نموده و تغیری هم می

یک دهد که مرا تحویل شهربانی بدهند. قوام السلطنه فورا دستور می
نفر از شهربانی آمد و مرا به شهربانی بردند. این موقعی بود که مرحوم 
کسروی را کشته بودند. شخصی در اتاق من بود از او پرسیدم شما را 
برای چی آوردند؟ گفت کسروی را من کشتم. بعد من به شهربانی 

 اعتراض کردم که چرا مرا با او یک جا نگه داشتید؟ 
شهربانی بود دستور داد مرا به زندان موقت  سرتیپ ضرابی که رئیس کل

های دوره رضاشاه مثل چیشهربانی بردند. این موقعی بود که شهربانی
مختاری و غیره در زندان بودند. دو روز بود زندان بودم. گفتند آقای 

ها خواهد در بیمارستان زندان با شما مالقات کند. آنسرهنگ راسخ می
ه داشته بودند. رفتم ببینم حاال راسخ چه را در بیمارستان زندان نگ

کند؟ سالم و علیک کرد و خیلی احترام گذاشت و گفت که خوب بود می
داند، از او بپرسید. آمدید. خطاب به دو سه نفر که بودند گفت: او می

کردم. شروع کرد به ها بودم، من در زندان خدمت میمن پدر زندانی
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زدم. هر چه خواست گفت حرف نمی گفتن. من هم مأخوذ به حیا شدم و
و سکوت من هم حمل بر رضایت گردید. بعد گفت: آقای افتخاری از 
شما یک خواهشی داریم. گفتم چه خواهشی؟ گفت تو با امیرجنگ 

ها از کند. اگر آناسعد دوستی، اگر خواهش کنی خواهش تو را قبول می
قای راسخ کنم. گفتم آشکایت خصوصیشان بگذرند من نجات پیدا می

توانم بروم از یک کسی که تو هر حرفی زدی من سکوت کردم اما من نمی
ای خواهش کنم چون که با من دوستی از خون برادرت برادرش را کشته

 هم بگذر. این کار، کار من نیست. 
ا آزاد پس از چندی گفتند شما باید پنج هزار تومان وجه الضمان بدهید ت

ایها مرا دهد. تودهلضمان را مجرم میادهم. وجهشوید. گفتم نمی
الضمان هم بدهم. اید وجهاند شما هم حبس کردهاند حبس کردهگرفته

شما مجرمید. در این کشمکش واقعا حکومت نظامی و شهربانی دست 
ایها بندوبست کرده ها با تودهداشتند. در گرفتاری و دستگیری من آن

از سید  بودند. مظفر فیروز هم کهبودند و با دستور قوام السلطنه گرفته 
 ضیاء الدین دست کشیده بود و به این طرف چسبیده بود دائما تلفن

کرد که بکشید. دو نفر برای ضمانت آمده بودند، یکی سیدمحمد باقر می
م نه حجازی مدیر روزنامه وظیفه که سید ضیاء الدین فرستاده بود. گفت

ین ه از رفقای سرهنگ پوالدو قبول نکردم. بعد آقای سرهنگ همایون ک
سال در زندان محبوس بود هم آمد و گفتم نه شما ضمانت  15بود و 

 نکنید. بعد از یک هفته ناچار شدند بدون ضمانت مرا مرخص کنند. 
اتحادیه ما را غارت کرده بودند، همه چیزش را حزب توده برده بود  وضع 

سندیکا را به  خیلی ناگواری پیش آمده بود. ناچار شدیم بنهیم که
بستند و البته زدند و میاصطالح حزبیها زیرزمینی بکنند. چون دیگر می
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مشکالت زیادی در این کار داشتیم. یکی از مشکالت ما این بود که در 
وری تمام خالل این مدتی که من پاریس بودم و بعد هم گرفتار شدم، پیشه

. گروهی را به همدان رهبران سندیکای آذربایجان ما را تارومار کرده بود
و دیگر نقاط تبعید کرده بود و گروهی هم مثل رحیم همداد از این حوادث 

طور که گفتم بعد از تبعیدم از تبریز رحیم همداد را برای سرخوردند. همان
وری رسمی نشده بود. اداره امور به آنجا فرستاده بودیم تشکیالت پیشه

آمدند. رفتند و مید، پنهانی میحزب دمکراتشان هنوز رسمی و برقرار نبو
وری و کریم کشاورز و دکتر جاوید در تهران یک حزبی به نام حزب پیشه

رود که مقدمات کار وری به تبریز میدمکرات تشکیل داده بودند. پیشه
وری به طور مصنوعی یک سروصدایی را در اهر بین را آماده کند. پیشه

گوید که شما کند و به رحیم میمی ها بلندکارگران و کارفرما و فئودال
خوبست خودتان بروید سرکشی بکنید، اگر افتخاری بود فورًا حرکت 

فرستند و در غیبت او از طرف شهربانی اتحادیه را کرد. رحیم را میمی
کنند. رحیم برگشت و کناره گیری کرد. گفتم چرا شما تصرف می

گذارند. کاله سرش می شود.هم پیشامد میگیری کردید؟ برای آنکناره
کنند، کنند. و یک وقت اعدامش میاش میکنند، شکنجهاذیتش می

کنند. این کارها خطر دارد. گفت ما مدتی زحمت یک وقت ترورش می
زاده و دیگران ها مثل علیای را جمع کردیم. بعضی از آنکشیدیم عده

؟ من کنار رفتند و خیانت کردند. حاال بعد از این ما که را جمع کنیم
روم. همداد خیلی شرافتمندانه کنار رفت نه اینکه انشعاب بکند و می

حقه بازی دربیاورد. دوباره به همان شرکت دیبا و بیات که قبال در آن 
کردیم بازگشت و تا چندی پیش که فوت کرد در هیات مدیره هتل کار می

 کرد. تهران پاالس کار می
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ما را تبعید  رؤسای تشکیالت کارگری وری تمامهمانطور که گفتیم پیشه
ای هم نداشتیم. تا نه دستمان را باز کرده بودیم که کرده بود. پول و بودجه

حق  از کسی پول بگیریم و نه درآمد زیادی داشتیم. کارگرها یک مختصر
چرخاندیم. درواقع وضع از دادند و سندیکا را با آن میعضویتی می

کردیم که د. به وزارت کشور مراجعه میلحاظ مالی خیلی فالکت بار بو
ها کار بدهند که گرسنه نمانند. آقای های ما در شهرستانبه تبعیدی

د. نه فرزانه رئیس اداره سیاسی وزارت کشور آدم مهملی بود و فعال نبو
خواست کمک بکند، اصال آدم فعالی نبود که بلند بشود این که دلش نمی

ای را بیخود ببیند و بگوید یک عده برود شهربانی رئیس شهربانی را
ها تبعید اند. اینها به شهرستانتبعید و از خانه و زندگیش آواره کرده

کرد. کرد یک تلفنی میاند. این کار را نمیاند، تشنهاند آنجا گرسنهشده
گرفت و این وضع هم بیشتر از همه چیز ما را ناراحت گرفت و یا نمییا می

ایها دیگر به ترور شروع کرده بودند و چنان که توده کرد. موقعی بودمی
دانیم حسام لنکرانی و محمد مسعود و دهقان را ترور کردند. در چه می

کردم. صدد ترور من هم بودند. ناچار بایستی خیلی بااحتیاط رفتار می
چون با این وضع محافظتی هم نداشتم. چون نه خانه محفوظی داشتم 

آن بشوند و نه محافظی داشتم. وضع سختی را که نتوانند شب وارد 
کردیم. یعنی سندیکا را به همین حال گذراندم. به طو مخفیانه کار میمی

ها هم در مقابل نگه داشته و با کسانی که تبعید بودند در ارتباط بودیم. آن
 کردند.گرسنگی مقاومت می
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 سفر لویی سایان به ایران 
ندیکای جهانی کارگران به ایران آمد. در این موقع لویی سایان رییس س

دولت از او خیلی تجلیل کرد، هنوز دولت قوام بر سر کار بود. او رابه 
آذربایجان بردند و گرداندند و به تهران آمد و درهتل دربند منزل کرد و 
مهندس نفیسی هم مهماندارش بود. من هم به دیدنش رفتم. ایرج 

کردند. لویی با او صحبت می اسکندری و رضا روستا نشسته بودند و
خواهی تنها کنی یا میسایان از من پرسید که در حضور اینها صحبت می

با هم صحبت بکنیم. گفتم نه ما چیز مخفی نداریم. در ایران سروصدای 
ما برای این است که آزادی را حفظ کنیم و آزادی برقراربشود و سندیکا 

تواند باشد. صحبت یانه نمیبتواند آزادانه فعالیت بکند. آن هم مخف
ای نیست. صحبتم را از ناصرالدین شاه شروع کردم. ایرج محرمانه

خواهم بگویم. پا شد، پالتویش را پوشید اسکندری فورًا فهمید که چه می
روم )مثل دفعه قبل در پاریس( بعد گفتم که و گفت: من مرخصم و می

رود؟ چرا می سایان بگویید بنشیند تا صحبت بکنیم.رفیق لوئی
روم و گذاشت و رفت. بعد اسکندری گفت: اسیر و زندانی که نیستم، می

سایان، باید هر قضیه جاسوسی را از تشکیالت جدا کرد. گفتم رفیق لویی
خواهند جاسوسی داشته باشند، داشته باشند ولی با هایی که میدولت

که پرونده کنند. رضا روستا هم ها کاری نداریم اطالعاتی کسب میآن
جاسوسی داشت بلند شد و پالتویش را پوشید و گفت: من هم مرخصم. 
ماندیم من و آقای لویی سایان و مهندس نفیسی. البته مترجم هم نفیسی 
بود. بعد گفتم رفیق لویی سایان دیگر به محکمه و محاکمه کار ندارم 

یم. حاال با هم مثل دو رفیق صحبت کنیم و قضایا را بین خودمان حل کن
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هایی درست کرد و حزب توده را جلو اینکه شما آمدید و قوام نمایش
انداخت که شما بدانید این جا محدودیت نیست، درست نیست. خود 
قوام اینها را نابود خواهدکرد. این را یادداشت کنید و یادتان باشد. گفت 

تندرو کنید. اند و شما زیاده روی میگناهایها بینه، من تحقیق کردم توده
افتید. البته این جا رأی ها درمیکنید و با دولت و آنهستید و تندروی می

ها داد و من هم حرف نزدم گفتم فقط یادداشت کنید که قوام به آن
برد. برای انتخابات و کارهای دولتی سندیکای السلطنه اینها را از بین می

 نبود.  اسکی هم فعالیت میکرد، هر چند واقعًا سندیکایی در کار

 تشکیالت خوزستان 
ایها به تشکیالت ما در میان کارگران نفت حمله کردند در خوزستان توده

دادند و و در اهواز سندیکای ما را ضبط کردند. رفقای ما را آزار می
ایها و ای از تودهها با عشایر درافتادند. گویا عدهکردند. آنحکومت می

شود. رفقای ما برقرار می شوند و حکومت نظامیعشایر کشته می
ای از ما در نوشتند که وجودتان الزم است به اینجا بیایید. چون عده

خوابند که پیدایشان زندان هستند و یک عده از رهبران در قبرستان می
که  1325توانید بیایید. در سال نکنند. وضع خرابی داریم و اگر می

آبادان رفتم. همان شب وری بهم خورد و فرار کرد من به حکومت پیشه
توانیم الاقل آزاد هیاتی را در یک مجلسی جمع کردیم. پرسیدند آیا می

نشینیم اگر از طرف باشیم و سندیکا هم که بسته است. گفتم ما می
دهم. ایها بر ضد ما صحبت شد حتما شما را نجات میشورویها و توده

ها را دوباره در ناگر نه تعریف کردند و گفتند باز هم برگشته رهبری آ
روم و شما هم به یک طریقی خودتان را حفظ کنید. دست گرفته، من می
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فردای آن روز صبح در مهمانخانه بودم. دیدم خانم یکی از رفقا آمد و 
اند. به فرمانداری ها را گرفتهگفت که دیشب مواظب بودند و همه آن

مجرم نیستیم ما نه با  نظامی رفتم که دلیل این اقدام را بپرسم. گفتم ما که
ها هم دست نداشتیم. به دولت کار داشتیم نه با پیشه وری. با خارجی

 چه مناسبت رفقای ما را گرفتید؟ گفت دستور استاندار است. 
گفتند که او رفتم استانداری، استاندار آقای مصباح فاطمی بود. می

خیلی چهارده سال است استاندار خوزستان است و با انگلیسیها هم 
بال ارتباط دارد. من به طور مایوسانه پیش او رفتم. از من حسن استق
تید کرد و گفت که من تعریف شما را شنیده ام. شما مرد وطن پرستی هس

ای نبودند و با شوریها و اگر شما کسی را تصویب بکنید که اینها توده
ن داریم. ایکنیم و نگه نمیارتباطی نداشتند ما به تدریج مرخص می

هایی راکه عضو هیات و باعث خوشحالی من شد و به آبادان برگشتم. آن
رویم و سندیکایمان را باز باصطالح منتفذ بودند جمع کردم و گفتم ما می

رویم سندیکا را برپا کنیم. به فرماندار نظامی هم گفتیم که ما میمی
 کنیم و ممانعتی نشد. می

کم زندانیهای ما را برقرار کردیم. کمرفتیم سندیکا را باز کردیم و سندیکا 
را هم آزاد کردند. یک روز زنی پیش من آمد و گفت: پسر من شب 
عروسیش بوده و آمدند گرفتند و االن در زندان اهواز است. شما که 

شناختم ولی در اهواز توانید اقدام کنید تا آزاد شود. من آن جوان را نمیمی
ت: آقای افتخاری حاال دیگر نسبت به نزد استاندار رفتم. استاندار گف
ام. گفتم چرا؟ گفت این جوان در زندان شما مظنون و مشکوک شده

اید واسطه شوید گوید زنده باد استالین مرده باد شاه. حاال شما آمدهمی
کردم. که مرخص بشود. گفتم جناب استاندار من هم بودم این کار را می
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اید فتم بله. شب عروسیش گرفتهکردی؟ گگفت: تو هم این کار را می
کنم شما مرخص بکنید و حاال بیاید دعا هم بکند. من تضمینش می

کنم که این حرفها را دیگر نزند. یک خرده فکر کرد و گفت ضمانت می
کنم. آمدم بیرون و به آبادان رفتم. من او را به ضمانت شما مرخص می

بیا اتحادیه. آن جوان  به آن جوان گفتم شب برو منزلت بخواب فردا صبح
رفت و فردا به اتحادیه آمد. دستش را گرفتم و به شرکت نفت بردم. گفتم: 
این تبرئه شده و بایستی مشغول به کارش بشود. گفتم کارت که تمام شد، 
به اتحادیه بیا. در روز بعد آمد اتحادیه. گفتم خوب شنیدم شما در زندان 

د شاه. راست بود؟ گفت بله. گفتم گفتید زنده باد استالین. مرده بامی
برای چی؟ گفت اخر استالین طرفدار طبقه کارگر است بنابراین من هم 
طرفدار استالین هستم. اتفاقًا عکس اولین کابینه لنین را داشتم. اینها را 
آوردم. گفتم: این اولین دولتی است که لنین تشکیل داده بود. تماشایی 

کنی؟ یک ن کشت. حاال تو تعریفش میکرد گفتم همه اینها را استالی
خرده از این مسائل صحبت کردیم. و کاماًل وضعش عوض شد و گفت: 

روی در حیاط سندیکا، جمعیت دانستم. گفتم پس میطور نمیمن این
کنی. او رفت و صحبت آیند برایشان صحبت میزیادی از کارگران می

رای کار سندیکا پیش کرد و آخرش گفت: مرده باد استالین! یک روز که ب
استاندار رفته بودم، گفت: آقای افتخاری تو چه کار کردی؟ این جوان را 
در زندان ما هر چه زجرش دادیم تغییری پیدا نکرد شنیده ام آمده و مرده 

 باد استالین گفته است؟ 
سندیکا را با وضع اولیش شاید هم بهتر )چون جا و مکان بیشتری 

کار کردیم. سندیکا را به ثبت دولتی رساندند که داشتیم( برقرار و شروع ب
تا آن روز مرسوم نبود. سندیکای آبادان را مثل یک شرکتی ثبت کردند. 
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ولی مثل این که قضیه یک خرده شرکت نفت را ناراحت کرده بود. بنا 
 شد راجع به حداقل دستمزد صحبت کنیم  

و هوا، یک حداقل دستمزد چهار ریال بود، بنا بود درجاهای بد آب 
چهارم به مزد کارگران اضافه بشود. بنا بود که در خوزستان چهل و دو 
ریال حداقل دستمزد به کارگان بدهند. ما هم در این قسمت پافشاری 

کردیم. احمد آرامش وزیر کار با معاون خودش آقای حبیب نفیسی، می
ندگان آمدند راجع به حداقل دستمزد اقدام بکنند. اینها بدون حضور نمای

سندیکا رفتند با شرکت قرارداد بستند که چهل ریال حداقل دستمزد 
باشد، در صورتی که قرار چهل و دو ریال بود. هر دو با آقای جمال زاده 

کنیم و به سندیکا آمدند و ما هم اعتراض کردیم و اینها گفتند درست می
السلطنه  رفتند. ولی چهل ریال تقریبا تثبیت شد. به تهران آمدم تا قوام

را ببینم و این موضوع را تعقیب کنیم. چون در آن زمان دو ریال خیلی 
کرد. به دیدن قوام السلطنه رفتم. چون همان طوری که در مجله فرق می

3شناخت. ها هم نقل شده او مرا میخواندنی 5 یک وقتی او را پیش مردم  
و با اراذل و از آن تخت فرعونی پایین آورده بودم. به او گفته بودم که ت

اوباش همدست شدی و اتحادیه ما را غارت کردی. این چنین انتظاری 
ها و جراید هم نوشته بودند. قوام السلطنه یک منشی را نداشت. روزنامه

داشت به نام محمد قوام. او هم قوم و خویشش بود. آقای مشیری معاون 
م آقای خواهاش گفتم میوزارت کار هم پهلویش نشسته بود، به منشی

                                                 
سارت این آشنایی مربوط به زمانی است که یوسف افتخاری پس از رهایی از ا 35

 ۀرود. ر. ک مجلمی شورای متحده مرکزی برای اعتراض به حضور قوام السلطنه

 1333آذر  16. 22، ش 15خواندنیها. سال 
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اش وضع مرا ورانداز کرد، دید این قوامی و الیق قوام را ببینم. منشی
کند. با او چه کار داری؟ دیدن قوام نیست. گفت قوام کسی را قبول نمی

کند. نخست وزیر است و آن هم یکی از ملت گفتم چه طور قبول نمی
یری خواهم او را ببینم. مربوطه به وضع ایران است. مشایران است. می

شناخت گفت: این آقای افتخاری است که رئیس سندیکاهای که مرا می
ایران و یکی از شخصیتها است. آن وقت محمد قوام یک خرده نرم شد 

فرمایند هر کاری گفت حضرت اشرف میو کارت مرا برد و به قوا داد می
داری بگو من برایت انجام بدهم. گفتم من کاری که دارم خود حضرت 

خواستم با او صحبت بکنم که بگوید تواند انجام بدهد. مینمیاشرف هم 
توانم. اما متاسفم که قبول نکردند. گفت چه کاری است؟ گفتنم من نمی

راجع به حداقل دستمزد که شرکت نفت قرار گذاشته و دولت قبول کرده. 
ما اعتراض داریم و این هم از دست قوام ساخته نیست از دست تو هم 

توانیم تا خودمان خواستیم که او بگوید ما نمیمنتها ما می ساخته نیست.
رسید شرکت نفت اربابشان بود، اقدام کنیم. زورشان به شرکت نفت نمی

کرد. خالصه نشد و همان چهل ریال برقرار اینها را برقرار و عوض می
 ماند. 

و سفر هیات فدراسیون جهانی سندیکاهای « اسکی»فعالیتهای 
ان در این میان قوام السلطنه هم به تقویت حزب دمکرات کارگری به ایر

خود و تأسیس اتحادیه کارگری مشغول شده بود. تشکیالتی تحت نام 
اسکی به رهبری خسرو هدایت ساخته بود. تشکیالتشان در واقع 
تشکیالت کارگری نبود. یک عده الت از قبیل قزلباش، بیوک صابر و 

ها را هم جمع کرده بود. در نهحسن عرب و بعضی افراد شرور کارخا
خیابان پهلوی هم یکجایی را گرفته بودند. کوشش کردند که ما با اسکی 
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متحد شویم. خسرو هدایت به دفعات نزد من آمد و گفت آخر در دنیا 
خواهی که ما داریم. قدرت هم با ما خواهی؟ اگر تشکیالت میچه می

س شده بود: فشار از است. ولی ما حاضر نشدیم. این دفعه قضیه برعک
 ها شروع شده بود. طرف قوام و دولت و اسکی و باصطالح دست راستی

سی این موقعی بود که تشکیالت ما تقریبا محرمانه بود و به ما دستر
توانستند توانستند باصطالح بگزند. کاری به ما نمینداشتند و نمی

 یک دفعه بکنند. فرصت خوبی بود و به جان حزب توده افتاده بودند.
خواهیم با اسکی متحد شده و حزب توده را کارگران ما آمدند که می

ها را منع کردم و خیلی هم سرزنششان نمودم. گفتند آقا غارت کنیم. آن
گیریم. ما ما باید یک انتقامی بگیریم. گفتم نه ازسیاست انتقام نمی

ویم و گیریم. اگر ما هم غارتگر بشصالح کشور و مملکت را در نظر می
شود؟ با دولت همکاری بکنیم پس فرق ما با دولت و حزب توده چه می

خوریم. ما مثل کنیم، ما نان حالل میما زحمتکش هستیم، ما کار می
ها شرکت بکنند. البته این ها نیستیم. نگذاشتم رفقای ما در غارت آنآن

)به  فشار حزب توده را بسیار ناراحت کرد و به سازمان بین الملل کار
ای سندیکای جهانی شرکت کرد. بنا شد از سندیکای جهانی یک عده

 بیایند و رسیدگی بکنند. 
هیات اعزامی وارد شد. از شوروی بوریسوف. از انگلستان هاریس و از 

3سوریه العریس و یکی هم از فرانسه بود. 6 این دفعه حزب توده بود که  
                                                 

عضو فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و رییس  El Arissالعریس  36

کارگری شوروی؛ هریس های اتحادیه ۀنمایند Borissovهسئت؛ بوریسوف 

Harries کارگری بریتانیا؛ ملفت های شورای اتحادیه ۀنمایندMulfette 

 منشی هیئت. )و( 
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سر مردم آورده بود کرد، یعنی همان اوضاعی که حزب توده به متهم می
بایستی بیشتر در آبادان حل و فصل شود برعکس شده بود. این قضیه می

و بررسی شود که آیا  واقعا فشاری هست یا نه؟ چون در آبادان حزب 
ای کشته شده توده با عشایر زد و خورد کرده بود و در این زد و خورد عده

فرماندار نظامی  بودند. حکومت نظامی بود. سرهنگی از اهالی گیالان
اند. درواقع همه بود. توده ایها شکایت کرده بودند که ما را محدود کرده

ها را. دولت اهمیت بیشتری به آبادان را محدود کرده بودند و نه فقط آن
کرد که اگر این هیات به آنجا بیاید اهالی همه به دولت داد و تصور میمی

یست. این هیات وقتی که به شکایت خواهند کرد و این برایشان خوب ن
آبادان وارد شد چند نفری هم از حزب توده همراه خود آورد. این کار از 

رفتند و یک تحقیقاتی بایستی آزادانه مینظر من درست نبود زیرا می
ها آمدن آوردند، واال اینطور همراه آنکردند و واقعیت را به دست میمی

ه اجاره کردیم و به پانزده نفر از و تلقین کردن درست نبود. سه تا درشک
ها هر کجا رفتند ها بروند. آنکارگران وارد و سرشناس گفتم که همراه آن

نفر از کارگران را دنبالشان فرستادیم. خودم هم در آبادان بودم.  15ما هم 
ها رفتند و به نمایندگان سندیکای جهانی و دولت شکایت کردند که آن

د که آزادانه تحقیقات کنیم. آمدند  پیش من و گذارسندیکای ایران نمی
گفتم: آرزویم این است که اینها آزادانه این کار را بکنند اما حزب توده را 

خواهند آزادانه تحقیقات کنند فرستادگان حزب توده چرا آوردند؟ اگر می
گویند را برگرداندند و خودشان آزدانه تحقیقات کنند. کارگران می

ت و کشتار دخالت داشتند و مردم را ناراحت کرده بودند، ایها در کشتوده
آزادی مردم را ازشان سلب کردند و از حزب راضی نبودند. هیچ کس به 
نفع حزب توده صحبت نکرد. هیات مزبور به اداره کار آمد و در آنجا با 
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ای ای از ماها صحبت کردند. کسانی که در زد و خورد با عشایر عدهعده
هایی که معلول شده بودند همه جلوی از دست داده بود و آن عزیزانشان را

گفتند که حزب توده مبالغی پول به اسم ما جمع اداره کار جمع شده و می
کرد ولی هیچ چیز به ما نداده است. عزیزانمان را از دست دادیم و گرسنه 
و ناراحت هستیم. شنیده ایم شما آمدید. آمدیم که شما به داد ما برسید. 

دادیم و سئواالتی از کردند. جواب میر اداره کار سئواالتی از ما مید
داد و جریان را کردند و جواب میرئیس اداره کار که لطفی نامی بود می

ها سلب کرده بودند به طور ایها از ایرانیگفت. این که آزادی را تودهمی
 مفصل برای نمایندگان تشریح کردم. 

جهانی از شوروی که یک پایش هم کمی  بوریسوف نماینده سندیکای
ی لنگ بود به من گفت: بیا پهلوی من بنشین و ترجمه کن. شعبان نام

بود روسی خوب بلد بود گفتم شعبان اون باالست برای شما ترجمه 
خواهم تو ترجمه بکنی. گفتم اگر منظور ترجمه است کند. گفت نه میمی

که نشسته بود صندلیش را  ورداند. بوریسوف همان طاو بهتر از من می
پهلوی من کشید و گفت: گذشته، گذشته است، در آینده با هم کار 

کنیم. ولی کنیم. گفتم رفیق بوریسوف ما بیشتر به گذشته توجه میمی
 کنیم.  گویید با هم کارکنید و میشما گذشته را هیچ فرض می

ان برای سندیکای جهانی ثابت شد که اینها ]شورای متحده[ مردم
ناراحتی بودند و سرکوب شدند. ولی دولت خیلی دستپاچه شده بود. 
چند بار از جانب دولت قوام با من تماس گرفتند. هم تماس مستقیم 
گرفتند و هم شریف امامی را فرستادند که با اسکی متحد بشویم و هر 

گذارد، وعده وکالت هم دادند. چه بخواهید قوام در اختیارتان می
زدند که علیه ستپاچه شده بودند و خودشان را به همه جا میالعاده دفوق
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گویم. به دانستند که من خودم واقعیت را میدولت صحبت نشود نمی
هیات گفتم: دولت، دولت استبدادی است. دمکرات نیست. یک وقتی 
با توده ایها ساختند و دسته جمعی ما را غارت کردند. حاال همدیگر را 

نکرده منتها حاال یک مقداری ما در کناریم و کنند. فرقی غارت می
چیزی نداریم که غارت بکنند. اداره ما را بستند. پشت پرده هم کار 

 کنیم و خودنمایی هم نداریم. می
ای که این هیات گرفت آن بود که حزب توده رفتارش با مردم خوب نتیجه

رد، نه کبایست با دولت مبارزه میخواه مینبوده است. یک حزب آزادی
اینکه با دولت بسازد و تشکیالت کارگری دیگر را غارت کند. هیات 

خواستند سوار العاده گرم بود. وقتی میکارش تمام شده و هوا فوق
ای که معلول بودند یا کشته داده بودند ماشین شوند، یک دفعه این عده

ار ما رویم مگر این که به کزیر اتومبیل هایشان خوابیدند و گفتند ما نمی
اند، پول اند پول جمع کردهاند آمدهای از ما مردهرسیدگی کنید. عده

اند و داده به او یخ ندادهاند هر کس هم پول نمیزیادی هم جمع کرده
روید؟ چه رسیدگی به حال حاال که شما آمدید رسیدگی بکنید، کجا می

یسوف ما کردید؟ گفتید و چای و آب خنکی خوردید و بیرون آمدید. یور
شد. گفت: به اینها بگویید کنار بروند. گفتم به حرف داشت هالک می

گویند رسیدگی بکنید. به من گفت: اینها را تو روند. میمن که کنار نمی
تحریک کردی آوردی، اینها را تو جمع کردی آوردی، اینها را تو یادشان 
 دادی، همه اینها را خودت کردی. گفتنم آقای بوریسوف صد در صد

آیید و مرا ناراحت ها گفتم از صبح تا شب میگویی به آنراست می
ها کمک خواهیم ساخت. اما کنید، حاال دیگر نماینده ما آمده و از آنمی

گویند حزب توده پولی جمع کرد گویند یا دروغ؟ میببینیم اینها راست می
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د ها بگوییخواهیم. بوریسوف گفت: به آنو خورد. حاال ما آن را می
ها اقدام میرم. بگو رد بشوند. باور کنید به نفع آنبروند کنار دارم می

کنیم. گفتم رفقا بلند شوید به اتحادیه بیایید. ما با این وضع یک می
کنیم، اینها که کمک کن نیستند. پا شدند و رفتند و کمکی به شما می

ر تواند آزادانه هبوریسوف هم رفت. دولت هم فکرش راحت شد که می
خواهد بکند. قضیه سندیکای جهانی به این طریق کاری که دلش می

خاتمه پیدا کرد. درواقع کارگران اقال موفق شدند که حرفهایشان را 
بزنند. نتایج البته هیچ بود. نه به نفع دولت، نه به نفع حزب توده و نه به 

شان نفع ما بود. کاری نکردند چهار نفر آمدند گردش کردند و رفتند. آمدن
نداشت. وقتی که از آبادان به تهران برگشتند در هتل دربند ای هم نتیجه

منزل داشتند و در آنجا هم سراغشان رفتم و مفصل برایشان صحبت کردم 
برد. معمواًل این آزادی خواهان که در ایران دولت آزادی را از بین نمی

و آزادی ها داده کنند و دست به دست آنهستند که دولت را تحریک می
برند. اگر شما بخواهید درواقع در ایران آزادی برقرار باشد را از بین می

 باید از آزادی خواهان بخواهید که آزادی را از بین نبرند. 

 وری اوضاع اذربایجان پس از سقوط پیشه
خواستیم وری مجددًا ما یک نفسی کشیدیم، میبعد از سقوط پیشه

وریم بنابراین من به تهران آمدم تا به تدریج تشکیالت را از پرده بیرون بیا
کارگران را متشکل بکنیم و سندیکا را راه بیاندازیم. به وزارت کار آمدم، 

اند. با این که مرخصی داشتم، به علت دیدم به من خاتمه خدمت داده
غیبت طوالنی به خدمت من خاتمه داده بودند. این برای من فرصتی بود 

وری ها مسافرتی بکنم. به تبریز رفتم موقعی که پیشهکه بتوانم به استان
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سقوط کرد با یک عده از آذربایجانیها پیش شاه رفتیم و تقاضا کردیم که 
صادقی را که معاون استانداری بود به استانداری منصوب نکنند و 
شخص دیگری را بفرستند. چون صادقی با قوام السلطنه بسیار صمیمی 

امور قوام دوباره باالی سر ما باشد. شاه قبول خواستیم مبود و ما نمی
شود. به جای او منصورالملک را استاندار کرد و گفت: اقدام می

آذربایجان کردند. در صورتیکه صادقی  به مراتب بهتر از او بود. صادقی 
آدم خوبی بود فقط با دوستی او با قوام السلطنه مخالف بودیم. ولی 

فعه هم مثل این که به عنوان ارتشاء منصور آدم مشکوکی بود. یک د
زندانی شده بود. به تبریز رفتم دیدم اوضاع فوق العاده خراب است. 

ای را هم وری به عنوان مرتجع کشته بود و عدهای را گروه پیشهعده
وری دولتیها به عنوان انقالبی اعدام کرده بودند. در این میانه نه به پیشه

قایش. حتی دکتر جاوید که استاندار گزندی رسیده بود و نه به رف
کرد ولی اهالی بیچاره بیخود و وری بود، به راحتی گردش میپیشه

 جهت کشته شده بودند. بی
من تا وارد تبریز شدم. تحت نظر قرار گرفتم. دو نفر مفتش همیشه 

شدند و مردم ها شلوار مخصوصی داشتند  که شناخته میپهلویم بود. آن
وروبر من پلیس هست. پیش دانشور رئیس شهربانی فهمیدند که دمی

رفتم. فکر کردم رئیس شهربانی منکر خواهد شد که مفتشینی را مامور 
من کرده است. گفتم تیمسار شما یک عده را به عنوان مفتش دوروبر من 

آیند آن جا گوش انداختید و من با مردم صحبت میکنم اینها هم می
دهم ین چه کاری است. گفت: دستور میکنند. این آبروریزی است، امی

دورتر بایستند. چند روز گذشت دیدم مفتشی آمد و گفت: آقای رئیس 
اند. رفتم. آقای دانشور گفت که شما یک شهربانی شما را احضار کرده
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ماشین جیپ خریدید و برای جه این کار را کردید. من هم که نه پول 
رم. پلیس بود دیگر. گفتم داشتم و نه ماشین. خواستم سربه سرش بگذا

خوب چرا ماشین نخرم. آخر من هم آدمم. مگر شما ماشین ندارید؟ 
گفت: دارم، ولی تو چرا جیپ خریدی ؟ بعد گفتم که تیمسار من نه جیپ 

را بخشیدم به شهربانی. خریدم، نه جیپ دارم. اگر هم داشته باشم آن
بعد دوباره احضار شما بروید بگیرید و استفاده کنید. آمدم و چند روز 

اید مدرک دقیق داریم. کردند. رفتم و گفت آقا شما چطور منکر شده
گفتم مدرک دقیق شما چی هست؟ گفت ما از شرکت سوال کردیم گفتند 

ایم. باز هم یک مقداری سربه سرش ما به یوسف افتخاری جیپ فروخته
ام و هگذاشتم و بعد گفتم تیمسار اشتباه میکنید من ندارم. جیپ نخرید

دانستم این شود. من میکند. گفت چطور میشرکت هم اشتباه می
اشتباهشان از کجاست. یک یوسف افتخاری بوداهل مراغه، مالک و 

اند. به ثروتمند بود، او از شرکت ماشین خریده بود. اینها یقه مرا گرفته
 ها گفتم که دنبال او بروند که هر روز پیش من نیایند. آن

ای در منزل درقه یکی از دوستان که عازم تهران بود جلسهروزی برای ب
یکی از دوستان داشتیم، یک مرتبه گفتند که منزل در محاصره 

هاست. توی ما یک نفر نظام وظیفه بود. این را گفتیم ببرید پیش نظامی
خانواده و در را باز کنید بیایند. یک دفعه وارد شدند. من به رئیسشان 

کند درمی روید و لباس وقتی که دشمن حمله می تغییر کردم که شما
کنید. یعنی چه؟ چه پوشید حاال که دشمن رفته به ما حمله میزنانه می

اند و گزارش دهنده هم ها دادهخواهید؟ بعد معلوم شد گزارشی به آنمی
یکی از اعضای قدیمی حزب توده بود. گفته بودند که اینها دارند 

هربانی و نظام هم به وحشت افتاده بود که دهند. شجمهوری تشکیل می
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ماها اسلحه هم داریم. پس از مدتی نظامیها رفتند. واوضاع به این قرار 
وری حرف زدی کردند که تو با پیشهبود. به عالوه مردم را اصاًل غارت می

ها و بیا ببینیم چه داری. وضع بسیار ناگوار بود و طوری شده بود که آن
گفتند ف بودند و از او نفرت داشتند یواش یواش میوری مخالبا پیشه

مثل این که او بهتر بود. پیش منصور رفته و جریان را گفتم. گفتم اهالی 
گویند که حتی رادیوی مردم را هم از آذربایجان از شما ناراضیند و می

اند و این اوضاع خوب نیست. ما در همسایگی دولت دستشان گرفته
ایجانی هم آنجاست. اگر آن آذربایجان شوروی هستیم یک آذرب

کنند. شما این کار خوشبختر از اینجا باشد، اینها مطمئنًا تمایل پیدا می
کنم این درست نیست. ما بسیار را نکنید. گفت نه آقا من تکذیب می

 کنیم. کمک هم می
رفتم به کارخانجات سری بکشم تا ببینم رفقای ما چه بعد کم کم می

ه صورت بر تمام مدت تسلط فرقه تشکیالت خود را کنند. ما دمی
د. محرمانه حفظ کرده بودیم حتی یکی از رفقای ما نماینده مجلسش بو

وری فرار کرد این را توقیفش کردند. اسمش حسن زفیری بعد که پیشه
. بود. رئیس چاپخانه اطالعات بود، چاپخانه اطالعات مال خودش بود

ش کنند. گفتم که او عضو دسته پیش آقای ممقانی رفتم که آزاد
 خواستیم آن جا باشد. وری هم نبود و با اطالع مارفته بوده و ما میپیشه

وری تبعید کرده بود هنوز اثری از تشکیالت باقی ای را پیشهبا این که عده
بود. من به کارخانجات مختلف سرکشی کردم. رئیس اداره کار مهندسی 

ها، بخشنامه کرده بود که یوسف افتخاری انهاز آذربایجان بود. او به کارخ
را راه ندهید و من هم برخالف نظر او به کارگران دستور دادم که از من 
استقبال کنند. در صورتی که من در تمام  زندگیم این کار را نکرده بودم و 
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آمد. حتی در تظاهرات هم جلو نبودم که به نام من تمام خوشم هم نمی
کردم همیشه با هیات کارگر بودم. من ن این کار را نمیبشود. واقعًا هم م

ام ام و هر کاری انجام دادههیچ وقت به تنهایی یک کاری را انجام نداده
ای که دسته جمعی بوده است. دستور داد که اسقبال بکنند هر کارخانه

رفتم کارگران کارهایشان را رها کردند و از من استقبال کردند. از این 
بانی و استانداری و ارتش که تحت فرماندهی سرلشگر شاه قضیه شهر

شناختم چرا که خانه اش را در خیابان بختی بود )و قبال هم او را می
استخر ما اجاره کرده بودیم( به وحشت افتادند و مزاحمت خود را بیشتر 

 کردند. 

 بازگشت به تهران 
آقای سرلشگر رزم  از تبریز به تهران برگشتم و تا وارد شدم. آمدند گفتند

های آرا رئیس ستاد شما را احضار کرده. رفتم دیدم یک نفر از مدیرکل
وزارت کار آقای آشتیانی پهلویش نشسته است. رزم آرا ظاهرًا خیلی آدم 

خواست شما را ببینم و آشنا بشویم. مؤدب و مالیمی بود. گفت دلم می
. خواستم این کندموضوعی است که اسباب ناراحتی شما را فراهم می

موضوع رفع بشود. گفتم چه موضوعی؟ گفت گیالن شاه ازشما خیلی 
شناختم. گفتم گیالن شاه کیست ناراضی است. من هم گیالن شاه را نمی

و چرا از من ناراضی است؟ گفت گیالن شاه رئیس رکن فالن است. 
دانم کارش چی هست؟ گفتم: من نظام وظیفه نبودم رکن و اینها را هم نمی

گفت کارش تجسس است، گفتم یعنی جاسوسی؟ گفتم هر وقت او از 
کنم و پا شدم دستم را گرفت و نشاند من راضی شد من خودم را اعدام می

خواستم مزاحمتی برای خواهم من نظری نداشتم، میو گفت معذرت می
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شما فراهم نشود تا خیابان هم بدرقه کرد. بعد معلوم شد دولت از این 
کنم بیشتر از ماهیت خود قضیه در وحشت سافرت میحرکت من که م

های فالنی است و رئیس کل شهربانی هم گزارش کرده که از مسافرت
ناراحتیم رئیس کل شهربانی وقت آقای صفاری بود. یک روز رفته بودم 

کردیدچرا دیگر پیش ساعد، ضمن صحبت گفت شما وزارت کار، کار می
خدمت من خاتمه داده است. من به  کنید؟ گفتم وزارت کار بهکار نمی

آبادان رفته بودم مرخصی هم داشتم به علت غیبت طوالنی به خدمت من 
خاتمه دادند و دیگر شغل دولتی ندارم. گفت نه من االن یک کارت 

نویسم، برو پیش فروهر وزیر کار و مشغول کار بشو. گفتم: نه فروهر می
تمه خدمت ما از کجا سرچشمه را احضار کن به اینجا ما ببینیم اصوال خا

روم. کجا بخواهم میگیرد؟ چون من مرخصی داشتم و در مرخصی هرمی
کنیم. کنم با هم صحبت میگفت فردا ظهر اینجا بیا، من هم او را صدا می

فردا ظهر رفتم. ساعد گفت فروهر آمد اینجا خیلی هم از شما گله 
ی رفیق هستیم از کرد. گفتم برای چه؟ گفت ما با یوسف افتخارمی

پاریس با هم آمدیم. حتی صحبت شده بود که نزد شاه برویم و در مورد 
آینده ایران مذاکره کنیم. چرا پیش خود من نیامد و آمده پیش شما؟ ساعد 
هم گفته بود که فالنی برای یک کار دیگری پیش من آمده بود و نه این 

گله کردن که بابا ها. رفتم پیش آقای فروهر، شروع کرد باز هم صحبت
ما با هم رفیقیم و دوستیم، دستور داد مرا مجددًا استخدام بکنند، و 
مجددا استخدام شدم. البته خود فروهر دستور خاتمه خدمت نداده بود، 

 آرامش داده بود. 
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 رزم آرا و گداهای امین آباد 
رزم آرا در زمان نخست وزیری دستور داده بود که گداها را جمع بکنند و 

ها یک مبلغی به بنزین بسته بود که ز این لحاظ برای تامین معاش آنا
خواست اون مبلغ صرف گداها بشود. ولی گدا بهانه بود. از این مبلغ می

به قم پول بدهد و روحانیون را به طرف خودش جلب کند. یک روز 
خواهم یک ماموریتی به شما فروهر مرا صدا کرد گفت آقای افتخاری می

خواهم بروی کشم. پرسیدم چه ماموریتی. گفت میلت میبدهم خجا
اند. گفتم امین آباد و سرپرست گداهایی بشوی که در آنجا جمع کرده

روم. اسم آن مرکز را تعاون گذاشته بودند. رفتم و دیدم یک عده چشم می
ژاندارم به سرپرستی سرگردی به نام کاشانی آنجا هستند. تنها چیزی که 

کردند. به زدند و اذیت و آزار میود. گداها را شالق میب« تعاون»نبود 
اداره برگشتم. فروهر گفت رفتی؟ گفتم رفتم ولی به تعاون نرفتم. جایی 
رفتم که شکنجه و آزار و اذیت بود. گفت موضوع چیست؟ موضوع را 

های آنجا هم تحت نظر افتخاری گفتم. تلفن کرد به ژاندارمری که ژاندارم
اشد. به آنجا برگشتم. سرگرد کاشانی آمد و صحبتهایی سرپرست آنجا ب

تهدیدآمیز کرد که آقای افتخاری من شنیده ام که شما کمونیست هستید. 
گفت اگر گدا را خواهم، میبعد دید فایده ندارد رسمًا گفت که پول می

زنم که خانه و زندگی و سه چهار هایی را میدهد. فقط آننزنم که پول نمی
داند که زنم. گفتم آقای کاشانی شاه هم میارند همه را که نمیتا خانه د

دانند. اما اینجا صحبت کمونیستی نیست. من کمونیستم. همه می
کنیم و به اسم صحبت این است که یک عده را به عنوان این که کمک می
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زنید. باید بروید. باالخره ها را شالق میاند و شما آنتعاون جمع کرده
 ها هم تحت نظر من بودند. بر داشتند و معاونش ماند و آن کاشانی را

خواهد به تعاون بیاید و گداها را ببیند. یک روز خبر کردند که رزم آرا می
بح صبه من دستور دادند که شب آنجا بخوابید. چون ممکن است رزم آرا 

 ستور دادهزود به آنجا بیاید. راه امین آباد خاکی بود و گفتند رزم آرا د
م آب هاینجا را بدهید آب پاشی بکنند. من شب نرفتم آنجا بخوابم. صبح 

زدم. رزم آرا آمد و از پاشی نکردم. فردای آن روز توی باغ قدم می
ت ماشینش پیاده شد امد و مرا دید. باهوش بود فورًا مرا شناخت گف

آقای افتخاری شما این جا هستید؟ گفتم بله من اینجا هستم، گفت 
تم ده بودم که اینجا را آب پاشی بکنند پس چرا نکردید؟ گفدستور دا

ه خواستم شما هم بیایید مثل ما گردوخاکی شوید. همیشه ما، یک دفع
کنند. آدم جدی بود رفت و پس فردا هم شما. گفت: میدهم درست می

 شروع به سنگ فرش کردن کردند. 

 پایان سخن 
ها جنبه پادویی نبرادرهایم سوسیالیست بودند. من هم زیر دست آ

داشتم. نه اینکه خودم اظهارنظر کنم. بعد که رفتم روسیه و وضع آنجا را 
دیدم با این که اوضاع اقتصادی خوب نبود ولی مردم را هم از یکدیگر 
متفاوت ندیدم و از این جنبه خیلی خوشم آمد. در آنجا تحصیالتی کردم 

اب ما در آبادان بیشتر به و بعد به دستور پروفینترن به آبادان آمدم. اعتص
علت سفر سر جان کدمن رییس شرکت نفت برای تمدید قرارداد بود. 

کردیم. چون اگر آن تمدید قرارداد پیش نیامده بود ما اعتصاب نمی
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خواستیم خودمان را هر چه بیشتر مستحکم کردیم و میمحرمانه کار می
 م کنیم. کنیم. ولی این ماجرا ما را ناچار کرد که زودتر اقدا

 تمام مراحلی که طی کردم هم جنبه سندیکایی داشت و هم جنبه ملی.
ای ها روابط حسنههر دو را در نظر گرفتیم. هیچ وقت با خارجی

ودند. آن بنداشتیم. آن که انگلیسیها بود، اعتصاب کرده بودیم و با ما بد 
الین استالین بودن من، دشمنی داشتند. استکه روسها بود هم به علت ضد

ل مستبد و آدمکش بود. درواقع شوروی هم شوروی نبود در آنجا هم مث
ندیکا مشروطه ما فقط اسمی از آن باقی بود. در ایران هم غیر از این س

عرض شد. در هیچ تشکیالت یا سازمان دیگری عضویت نداشتم. 
 کردم. همیشه جنبه انسانی و ملی را در نظر گرفته و اقدام می
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 دوم فصل 

 مکتوبات 
 بخش اول / سابقه نهضت 

یخچه نهضت کارگری در ایران   تار
ر با شروع شد. تا تاریخ فوق الذک 1920نهضت واقعی کارگران ایران در 

رحمانه اینکه کارگران ایران از طرف کارفرمایان داخلی و خارجی بی
لیه کرده، از ک ساعت کار 12شدند، با این که روزی بیشتر از استثمار می

 مزایای زندگی و انسانی محروم بودند. 
ت به علت عدم اطالع از تشکیالت و مبارزات کارگری و نداشتن تشکیال

های دسته جمعی در مقابل فشار منظم کارگری مقاومت و یا درخواست
 و استثمار شدید کارفرمایان از آنان مشاهده نشده بود. 

ظام دولت اجتماعی از زیر ن که کارگران بادکوبه به وسیله انقالب 1920در 
ای از ایرانیان مقیم بادکوبه تزاری روسیه و کارفرمایان بیرون آمدند، عده

عی در که در آن انقالب عامل مؤثر بودند به ایران برگشته تشکیالت وسی
ب اغلب نقاط ایران از عناصر محروم بوجود آوردند که منجر به انقال

 گیالن شد. 
یالن که تحت رهبریت حیدرعمواوغلی کار مقصود اصلی انقالبیون گ

کردند بیرون راندن قوای مهاجم انگلیسی از خاک ایران و ایجاد می
ایندگان آزادی بود. در آن تاریخ ایران از طرف قوای نظامی اشغال شده نم

 کردند. آن دولت در کلیه امور کشوری و لشگری مداخله می
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آمدند، ایجاد کرده در صدد برانقالب گیالن تحولی در طرز تفکر کارگران 
ه اتحادیه صحیح کارگری تحت یک پروگرام مدرن و عملی به وجود آورد

ذربایجان به مبارزات طبقاتی ادامه دهند. در همان سال در بندر پهلوی و آ
و تهران اتحادیه کارگری تشکیل گردید. در بندر پهلوی و تهران، 

ادیه کاماًل سری بود. بعد از ر آذربایجان اتحها نیمه مخفی ولی داتحادیه
 مدتی در خوزستان و مشهد نیز کارگران متشکل شدند. 

ها که حاکی از دعوت طبقه های مخفی وانتشار بیانیهتشکیل اتحادیه
حشت زحمتکش به مبارزه بر علیه طبقه حاکمه بود، هیات حاکمه را به و

 انداخته درصدد مبارزه شدید با تشکیالت کارگری برآمدند. 
ی بس و تبعید و کشتار از طرف هیات حاکمه شروع شد. در بندر پهلوح

ان بندر و تهران آقای محمد آخوندزاده را که موجد و رهبر اتحادیه کارگر
 پهلوی بود  توقیف و تبعید کردند. 

حتی آقای  در تهران عده کثیری از کارگران و رهبران آنان را توقیف کرده و
های تهران بود تحادیه کارگران چاپخانهحجازی را که یکی از رهبران ا

 زیر شکنجه کشتند. 
های آذربایجان مخصوصًا قلعه اردبیل را پر از کارگران و کلیه زندان

ودند. بزارعین مبارز کرده بودند که بدون محاکمه و رعایت قانون توقیف 
ای ها بوده، عدهتعجب است که مامورین دولت مانع رساندن غذا به آن

ف شهربانی در نتیجه گرسنگی در زندان فوت کرده، شبانه از طرگناه بی
 شدند.. و زندانبانان قلعه اردبیل دفن می
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 اتحادیه کارگران بندر پهلوی 
ود برنامه اتحادیه کارگران بندرپهلوی مختصر و خالصه مفهوم آن بهب
ی وضع زندگی کارگران بود. اغلب کارگران بندرپهلوی کارفرمای معین

 ود. از این لحاظ احسسات مبارزه طبقاتی آنان نسبتا ضعیف بنداشته و 
ردن کرهبران اتحادیه بیشتر اوقات خود را صرف تعلیم و تربیت و آشنا 

کردند. تدریجًا کارگر را کارگران به اصول مبارزات صنفی و طبقاتی می
ساختند که طبقه کارفرما نتیجه زحمات شما را ربوده و متوجه می

ز انواع وسایل او زندگانی مجلل برای خود ترتیب داده و های زیبا کاخ
سازند مند شده و شما را از حداقل زندگی محروم میعیش و عشرت بهره

ها بوده و در برابر مختصر و به خصوص دستگاه دولت در اختیار آن
مقاومت و تقاضای حق بوسیله قوای دولتی شما را منکوب و از بین 

رخوردار شوید یعنی از بد از مزایای زندگی برند. پس اگر بخواهیمی
ای ببرید باید بهداشت و فرهنگ و غذای کافی و مسکن و پوشاک بهره

کوشش کنید حکومت و قدرت را در دست گرفته به وسیله وضع قوانین 
دار را از غارت اموال طبقه مولد ثروت کوتاه و خود را مفید دست سرمایه

وی تعلیمات رهبران اتحادیه بندرپهلاز ذلت نجات دهید. خالصه کلیه 
روی اصول مبارزات طبقاتی و تحصیل قدرت جهت تشکیل حکومت 

 کارگری بود . 
اتحادیه کارگران بندر پهلوی که کارگران ]آن را[ در آن موقع به نام سایوز 

نامیدند، )سایوز به زبان روسی یعنی اتحادیه( فاقد ارزشی تشکیالتی می
ها و ضای اتحادیه را باربران گمرک و باربران کشتیبود، زیرا که اکثر اع

ها دهاتی بوده و عالقه دادند که اغلب آنها تشکیل میباربران کرسی
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خودشان را از دهات قطع نکرده و در فکر این بودند  که مبلغی جمع 
آوری کرده سر زراعت خود برگردند. بنابراین به مبارزه طبقاتی چندان 

فقط به پرداخت حق عضویت و حضور در جلسات  ای نشان ندادهعالقه
کردند و حتی از باربران گمرک عده قلیلی عضویت اتحادیه را اکتفا می

 پذیرفته بودند.
3قسمتی از کرجی بانان  7 مالک کرجی بودند. چون در مقابل کارفرمای  

شدند، لذا مثل یک معینی نداشتند و مستقیمًا از طرف کسی استثمار نمی
کردند فقط برای حفظ نعتی اتحادیه حسن استقبال نمینفر کارگر ص

منافع آنی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در اتحادیه شرکت 
 کردند. عده متعصب و فداکار توی آنها نسبتا کم بود. می

ف آن عیب بزرگ اتحادیه کارگران بندر پهلوی این بود که قدرت و یا ضع
ه این اتحاد جماهیر شوروی بود. ب بسته به توسعه و یا تقلیل تجارت با

وی معنی وقتی که امتعه بیشتری از اتحاد جماهیر شوروی به بندر پهل
ها به کارگر بیشتری احتیاج پیدا شد. برای خالی کردن کشتیوارد می

کردند. ای جمع آوری کرده به کار مشغول میکردند. از اطراف عدهمی
ی حل دند، لذا کارگر جدید براچون رؤسای آرشیل از رهبران اتحادیه بو

پذیرفتند. وقتی که تجارت با ها عضویت اتحادیه را مینظر سردسته
یافت. در نتیجه، احتیاج به وجود باربر اتحاد جماهیر شوروی تقلیل می

 شد. کارگران جدید که اکثرًا دهاتی بودند اتحاد و ارتباط خود راکمتر می
 کردند. محل سابق خود مراجعت میبه اتحادیه کارگران قطع کرده و به 

                                                 
 اصل: کرج بنان  37
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رهبر سیاسی اتحادیه کارگران بندرپهلوی آقای آخوندزاده بود که در سال 
های زیاد از طرف دولت ها و شکنجهپس از تبعیدها، حبس 1925

 برخالف میل مشارالیه به روسیه تبعید شد. 
زاده و مشهدی ابراهیم گرگانی که اولی رئیس اتحادیه آقای جمال

کثیری اعضای بانان و دومی رهبر اتحادیه باربران بود با عدهکرجی
ن اتحادیه از طرف شهربانی توقیف و از بندر پهلوی تبعید شدند. چو

ا اتحادیه کارگران پهلوی اساس و و پایه صحیحی نداشت، بنابراین ب
زاده و مشهدی ابراهیم گرگانی از بندر تبعید آقایان آخوندزاده و یا با جمال

فی اتحادیه منحل شد. از آن به بعد اقدامات خفی 1923ی در سال پهلو
یل به که برای تشکیل و برقراری مجدد اتحادیه از طرف برخی افراد متما

 اتحادیه به عمل آمد، متأسفانه به نتیجه مطلوب نرسید. 
از وقتی که بشر برای حفاظت و تأمین احتیاجات به تهیه وسایل زندگی 

داخت، تدریجًا در نتیجه سعی و کوشش و یا تفکر و خوراک و پوشاک پر
ها دیده صحیح و یا درآمد غیرمترقبه اختالف مختصری در زندگی آن

شد که به مرور ایام به واسطه حس خودخواهی و راحت طلبی که می
صفت جیلی بشر است. همه خواهان زندگی آبرومند و بهتری شده و در 

بوده و از خود هنری نداشتند، به  ای که فاقد استعداد  ذاتینتیجه عده
حیله و مکر متوسل شده و از راه دزدی و اغفال و دروغ و جنایت از 

نمودند، تا اینکه به واسطه مرور زحمات و ابتکارات دیگران استفاده می
زمان این اختالفات طبقاتی که در اوایل خیلی جزئی و نامحسوس بود 

اده و ایل گردیده و هر طبقه رو به فزونی گذاشت و مقدمه تشکیل خانو
برای حفظ طایفه و عشیره خود از تعدی دیگران به دسته بندی پرداخته 
و تاریخچه جنگهای خونین و باالخره تشکیل حکومتها و دولتها را داده 
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ها و کسبه روزبروز ها و تیپو این اختالفات طبقاتی مابین تمام دسته
ه تمدن امروزه و احداث زیادتر گردید و بخصوص با آشنائی مردم ب

کارخانجات و راه آهن و تمرکز ثروت و استخراج معادن  این اختالفات 
طبقاتی هر آن رو به ازدیاد و حرص جاه طلبی صاحبان سرمایه اکثریت 
مردم را که عبارت از کارگر و زارع  کارمند و هنرمندان و نویسندگان و 

مولد ثروت هستند به  ها را کهاصناف جزء است از هستی انداخته و آن
کلی فلج ساخته و در نتیجه کثرت ظلم طبقات محروم لزوم تشکیل 

های صنفی را احساس و در برابر مظالم مالکین و صاحبان اتحادیه
دار به مقاومت پرداخته و چه بسا کارخانجات و زمامدران حامی سرمایه

 است. که فقط به واسطه مقاومت این تیپ، تاریخ مملکتی دگرگون شده 
مبارزه صنفی طبقاتی همیشه به اشکال مختلف ظاهر شده و شدت و 
 ضعف داشته است. گاهی مبارزه طبقه ضعیف و مغلوب بر علیه ظالم و

انی با غالب منحصر به ندبه و زاری و بعضی اوقات به فریاد و فغان و زم
ا چوب و چماق و چه بسا که با اسلحه سرد و گرم دشمنان صنفی خود ر

 اند. ان خارج ساختهاز مید
ا ند. روحیه در مبارزات طبقاتی همه اوقات کارگران صنعتی پیشرو بوده

صفیه و طرز مبارزه کارگران صنعتی و کارگران کارخانجات عظیم مانند ت
خانه شرکت نفت انگلیس و ایران با احساسات کارگر یک کفاشخانه 

 فاوت است. کوچک و یا باربری که با چندین کارفرما مواجه است مت
شود به مظالم مثال کارگری که در تصفیه خانه شرکت نفت مشغول کار می

بیند که شود. زیرا به خوبی میو تعدیات صاحبان سرمایه آشنا می
قطارهای او چه بسا خون دل خورده و سالیان دراز با مبلغ  جزئی با هم

به عذر چند سر عائله عمر خود را تلف کرده و بعد از بیست سال خدمت 
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دهند و حتی پیری و مریضی از کار بیکار شده و به خدمت او خاتمه می
از خانه مسکونی که سالیان درازی در آن سکونت داشته بیرون کرده و 

های شهر دست تکدی پیش دوست و دشمن باز ناچار در خیابان
 کند. می

مرگش  بیند که رفیق او در نتیجه مدتها کار مسلول شده و بعد ازکارگر می
اکمه به حعائله او یا به گدایی و یا از راه ناعالجی و عدم اعتنای هیات 

 شود. فحشاء پرتاب می
خانه را هشیار کرده حس این مشاهدات و مناظر رقت آور کارگران تصفیه

دار بیدار و تقویت نموده، او را مجبور دشمنی او را نسبت به سرمایه
بیرحمانه سرمایه داران و جلوگیری گال کند که برای نجات خود از چنمی

های غیرمتقربه به مبارزه آشتی ناپذیر بر علیه طبقه حاکمه از بدبختی
بارزه بپردازند و با سایر کارگران متحد شده و به طرز دسته جمعی به م

 طبقاتی ادامه دهند. 
آید، تا اختالف منافع این مبارزه به منظور نابودی طبقه حاکمه به عمل می

 کارگر و کارفرما موجود است ادامه خواهد داشت.  مابین
د در ولی ان شاگرد کفاش و یا شاگرد نجاری که دائمًا با کارفرمای خو
کنند تماس بوده و با هم معاشرند و اغلب سر یک سفره غذا صرف می

گیرد و امیدوار است که روزی در رشته در ضمن از استاد خودکار یاد می
و هم دارای کارگاه کوچک باشد با دشمن کار خود متخصص شده و ا

کند. سهل است غالبًا کارفرمای خود را صنفی خود کمتر مخالفت می
 نامد. پدر و یا معلم می

کند روزی کند زیرا فکر میاین کارگر با کارفرمای خود مبارزه جدی نمی
 دار و کارفرمای کوچک خواهد شد. او هم یک نفر سرمایه
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ر از ن شرکت نفت و کارخانه فورد و  امثال آن غیولی طرز تفکر کارگرا
 طرز تفکر شاگرد نجار و یا شاگرد کفاش است. 

دار نشده بلکه روزی به کارگر شرکت مطمئن است که هرگز سرمایه
قد سرنوشت رقت انگیز سایر کارگران کارخانه دچار خواهد شد لذا معت

احب کارخانه شود شود که بسا باید کارفرمای خود را نابود کرده و صمی
د و یا منتظر سرنوشت شوم است که همیشه در انتظار او بوده و خواه

 بود. 
ه همچنین روحیه و طرز تفکر حتی طرز عمل و مبارزه یک نفر باربر ک

کند با یک نفر کارگر کارخانه بزرگ گاهی باربری، وقتی کاسبی می
ابستان متفاوت است. کسانی که گاهی باربر، زمانی دست فروشی و ت

فروشند، پرولتار واقع نبوده، اینها پرولتر بربری اگر باربرری نشد لبو می
 )لومپوم( هستند که گاهی ممکن است طرفدار و آلت دست ارتجاع شده

توانند یبر علیه طبقه زحمتکشان مبارزه نمایند. پس این قبیل کارگران نم
ه یت اتحادیپایه و اساس تشکیالت کارگری را استوار نگهدارند. اکثر

نی تشکیل کارگران بندر پهلوی از کارگران نوع اخیر بوده. یعنی از باربرا
تند. یافته بود که گاهی کارگر زمانی زارع و وقتی به کسب اشتغال داش

ندر پهلوی بچنان چه قباًل تذکر دادیم بر این اصل بود که اتحادیه کارگران 
 کم بود.  پایه و اساس صحیحی نداشته و ارزش تشکیالتی او

با این که اتحادیه کارگران بندر پهلوی را کارگران صنفی تشکیل نداده 
بانان بودند که بودند. چنان چه تذکر دادیم اکثریت آنان باربران و کرجی

شدند ولی بعضی از آنان صاحب کرجی بوده از طرف کسی استثمار نمی
ندزاده در در نتیجه رهبریت و تعلیم و تربیت صحیح و زحمات آقای آخو

ای از آنان نسبت به حفظ تشکیالت و جلب محبت کارگران عده
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ها العاده صمیمی مانده حتی بعد از تبعید و مدتتشکیالت کارگری فو ق
سرگردانی باز هم از مسلک و عقیده خود دست نکشیده در نقاط مختلف 
ایران مشغول فعالیت و اقدامات به نفع طبقه زحمتکش بودند، جمعی از 

ن در زندان نیز در صف محبوسین سیاسی درآمده دائمًا با پلیس در آنا
بانان مبارزه و زد و خورد بودند. آقای باباجمال زاده مدیر اتحادیه کرجی

بندرپهلوی و قدیر و علی از اعضای تشکیالت بندرپهلوی بودند که در 
از طرف پلیس به جرم داشتن احساسات کارگری مدتها در  1310سال 

بردند. با وجود این که کارگران صر با سختترین شرایط به سر میزندان ق
فوق الذکر در زندان لخت و گرسنه بودند با این که نه از خارج و نه از 

ای از محبوسین سیاسی که همه نوع وسایل زندگی برایشان طرف عده
ها نمایند کمک فراهم بود و قادر بودند هرگونه کمکی که بخواهند به آن

شد. این کارگران آنی از مبارزه بر علیه پلیس و دتی به آنان نمیو مساع
دستگاه ظلم و فساد کوتاهی نکرده در شدیدترین مبارزه بر علیه پلیس و 

الدین مختاری در صف محبوسین قدرت هیات حاکمه وقت و عمال رکن
 سیاسی بودند. 

ب علی که بسیار جوان بود دراثر کسالت و نداشتن دوا و غذای مناس
تخالص وکافی در زندان فوت کرد ولی آقایان جمال زاده و قدیر پس از اس

های کارگری از چنگال دشمنان بشر )پلیس( مجددًا داخل در تشکیالت
 شده اولی در شاهی دومی در بندر پهلوی مشغول فعالیت بودند. 

آقای آخوندزاده رهبر و موجد اتحادیه کارگران بندرپهلوی در هر کار 
مشکل پیشقدم بوده وضع زندگی مشارالیه به مراتب بدتر از  خطرناک و

وضع زندگی کارگران بود. آقای آخوندزاده غالب اوقات گرسنه و یا با نان 
ساخت ولی آنی از وظایفی که به عهده گرفته بود غفلت خشک می
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ها و سرمایه کرد. آخوندزاده برخالف رهبران مصنوعی )شاهزادهنمی
دشمن نترسیده در تمام مبارزات پیشقراول بود.  داران کارگرنما( از

بنابراین بیشتر اوقات در حبس و تبعید و یا تحت نظر اداره پلیس زندگی 
کرد. به این مناسبت در اشعار مفصلی که آقای الهوتی بنام آخوندزاده می

 نویسد: تو مگر عاشق حبس و کتک و شالقی؟ سروده می
ها در یک ظرف غذا صرف ه با آنآخوندزاده با کارگران معاشرت کرد

برد. کارگران بندر پهلوی ها به سر میکرد. اغلب شبها در منازل آنمی
آخوندزاده را دوست داشتند. وقتی که قدرت ارتجاع زیاد شده و آزادی 

کرد، کارگران بندر پهلوی با کمال شهامت آخوندزاده خواهان را خفه می
ملی کاندید کرده برای انتخاب او را به نمایندگی خود در مجلس شورای 

از هیچ گونه فداکاری دریغ نکردند. آخوندزاده نه فقط رهبر کارگران 
شد. بندرپهلوی بود بلکه یکی از رهبران کارگران ایرانی محسوب می

قلب زودباور بود. آقای حاجی آقا قزوینی آخوندزاده مردی خوش
ئن نمود که رضاخان آخوندزاده را با رضاشاه موافق کرد و او را مطم

طرفدار جمهوری و آزادی و استقالل است. آخوندزاده مدت کمی با 
رضاخان کار کرد و امیدوار بود به وسیله رضاخان قوای نظامی را به 
دست گرفته شاید موفق به انجام انقالب اجتماعی شود و نظر خود را به 

بود پس از رضاخان اظهار کرده بود. چون رضاخان از نیت نامبرده مطلع 
آنکه به سلطنت رسید دستور داد مشارالیه را به خارجه تبعید نمایند. با 
اینکه دولت شوروی همه گونه وسایل آسایش و راحتی را در دسترس او 
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گذاشته بود آخوندزاده مردی خوش قلب و زودباور  بود. آقا حاجی رحیم 
3قزوینی، آخوندزاده را از مذلت و بدبختی فداکاری نماید... 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ۀشمارآذربایجان مالحظه نشد ) ۀاراد ۀاز آن جایی که یک شماره از روزنام 38

ه الت در این مجموع( احتماال یک بخش از این سلسله مقا1330، خرددا 20

 نیامده است. )و( 
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 بخش دوم  / اعتصاب خوزستان 
 تقلیل حقوق 

م کمنظور از تقلیل حقوق بی صدا این بود که فوری حقوق کارگران را 
ها واقع نشود بلکه بدین وسیله بتوانند کنند که نه تنها مورد اعتراض آن

ی کارگران را بیشتر تحت فشار قرار داده و مطیع خود سازند. بدبخت
آالیش خوزستان با شرکتی مواجه بی است کارگران ساده و بیعجی
اند که صدها سال است زحمتکشان اغلب نقاط دنیا را استثمار کرده شده

 و در این رشته تخصص و مهارتی تام دارند. بازیهایی که شرکت نفت
های شومی که برای کارگران کنند و خوابانگلیس و ایران شروع می

و نجیب خوزستان از  الزم دارد تا کارگران صادق بینند مدتها وقتمی
گاه شوند. کلیه  معنی بازیهای شرکت نفت مطلع و از تعبیر خوابش آ

های شرکت نفت برای ربودن زحمت کارگران و تحت فشار قرار بازی
یاد  ست ادادن آنان است. حداکثر، استثمار کارگران مستلزم تجربیات ز

ک فاقد آن تجربیات باشند. ولی که شاید سرمایه داران بعضی ممال
داران انگلستان و مخصوصًا مدیران شرکت نفت در آن قسمت سرمایه

 مهارت خاصی دارند. 
داران دنیا فکرترین سرمایهترین و بیسرمایه داران انگلستان پرزحمت

هستند که به هر ملتی تفوق و تسلط پیدا کنند، آن ملت را به آتش فقر و 
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. بدون این که عاقبت وخیم این کار را در نظر گرفته سوزانندبیچارگی می
 گیر خودشان خواهد شد. و بدانند نتیجه شوم این عمل روزی دامن

صدا بلی خوابی که برای کارگران دیده بودند عبارت از تقلیل حقوق بی
 بود یعنی طریقی که به آن وسیله کارگران را به آتش فقر و نداری

 بسوزانند. 
ای از کارگران شعبات مختلف ت بود از اخراج مداوم عدهطریق فوق عبار

و  و تشکیل اردوی بیکاران و بعد از مدتی مجددًا استخدام سالمترین
ه بقویترین آنان با مبلغی به مراتب کمتر از حقوق سابق. شرکت نفت 

ای از کارگران ندارد. کارگران بهانه این که کار کم شده و احتیاج به عده
کرد. ه اخراج کرده و آنان را به اردوی بیکاران ملحق میرا از کارخان

ای را که کارگران اخراج شده مدتی بیکار گشته. عالوه بر این که ذخیره
 در نتیجه مدتها جان کندن عایدشان شده بود خرج احتیاجات عائله 

انصاف کردند، کلیه اثاثیه خانه را به قیمت ناچیزی به کسبه بیمی
 باالخره مستأصل شده برای درخواست کاری مجدداً  خوزستان فروخته،

کردند. مأمورین اداره استخدام به به اداره استخدام شرکت مراجعه می
 رئیس قسمت،»بهانه این که شرکت فعاًل کاری ندارد ولی چون صاحب 

م به از شما راضی است مامی توانیم شما را با حقوق کمتر استخدام کنی
شه رضایت و نظر صاحب را جلب کنید. شرط آن که کوشش کنید همی

منظور از جلب نظر صاحب این بود که از شدت و سختی کار و قلت 
 حقوق شکایت نداشته باشید.( 

کارگران مستأصل و درمانده شرایط غیرقابل قبول و کمرشکن شرکت 
شان با حقوق نفت را ظاهرًا قبول کرده برای تهیه قوت الیموت عائله

 شدند. ناچیز مشغول کار می
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کمتر  شرکت به وسیله فوق یعنی اخراج کارگران و استخدام آنان با حقوق
و کتک  از سابق کارگران را به قدری مرعوب کرده بود که در مقابل توهین

متی و جریمه و انواع و اقسام نامالیمات کوچکترین اعتراض و یا مقاو
د که شد ولی این یک آتش زیر خاکستر بواز طرف آنان مشاهده نمی

هرًا اور خواهد شد. نقشه شرکت نفت ظقریب شعلهدانستیم عنمی
دهد ببدنبود، زیرا بدین وسیله موفق شده بود حقوق کارگران را تقلیل 

 بدون این که از احدی صدای نارضایتی بلند شود. 
دانست این خفقان و خاموشی روزی مبدل به صدای ولی شرکت نمی

ام دنیا پخش خواهد گشت. شرکت رسا خواهد شد که ان صدا در تم
دانست که عن قریب مواجه با اعتصاب عمومی کارگران شده مجبور نمی

ر خواهد شد مذاکره تمدید قرارداد نفت را سه سال عقب انداخته و د
 های مشروع و قانونی کارگران تسلیم شود. مقابل درخواست

تحاد شرکت نفت انگلیس و ایران از آرامش دنیا و سرگرمی دولت ا
جماهیر شوروی و وجود دیکتاتور وقت استفاده کرده حقوق کارگران را 

حداقل حقوق کارگران ماهی  1306تا حد امکان تقلیل داده بود. در سال 
تومان بود. حقوق بهترین متخصص ایرانی از  9شش تومان و حداکثر 

کرد. حداکثر حقوق یک نفر منشی ماهی چهل و پنج تومان تجاوز نمی
 45تومان بود. فقط کارمندانی بیشتر از  45نده ایرانی ماهی و نویس

گرفتند که روابط سری با شرکت نفت داشتند. در تاریخ تومان حقوق می
فوق الذکر اوضاع زندگی کارگران به درجه صفر رسیده بود. عالوه از 
قلت حقوق شرکت ماهی مبلغی از حقوق ناچیز کارگران را به عناوین 

کرد چون حقوق کارگران در تأخیر( و غیره کسر میمختلف )جریمه و 
ها حق نداشتند جلو باجه آن را شد و آنپاکتهای سربسته تحویل می
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شمرده و محاسبه نمایند. غالبًا چند ریالی توی پاکتها با حساب کارگران 
اختالف داشت که این نیز در خرابی وضع زندگی آنان تاثیر بسزایی داشته 

ق اعتراض به عمل ناروای شرکت نفت نداشتند. است. کارگران از ح
آمدند، کسانی که به عمل شرکت اعتراض کرده و درصدد احقاق حق می

فورًا از طرف شرکت به خدمت آنها خاتمه داده و گاهی برای عبرت سایر 
بالک »کارگران نام او را در لیست سیاه قید شده، به اصطالح خودشان 

ی و بالک لیست، تا عمر داشتند حق شدند. کارگران اخراجمی« لیست
عده  1308برگشت به کار شرکت نفت را نداشتند. قبل از اعتصاب 

 رسید. کارگران بالک لیست فقط در آبادان به پانصد نفر می
ترین و مفلوکترین کارگران نفت دنیا در تاریخ فوق بدبخترین و بیچاره

رکت ارگران این شعبارت از کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ک
 غذا و پوشاک و مسکن کافی نداشتند. این کارگران از حداقل زندگی

ای از این دادند. عدهمحروم بوده هر آن مرگ را بر زندگی ترجیح می
 وبدبختها به علت نداشتن مسکن زیر سایه درخت خرما به زندگی تلخ 

هایی نان اطاقدادند. بعضی از آناگوار خود به امید آینده بهتری ادامه می
ود خاز بوریا ساخته و زمستان و تابستان در توی آن به حیات پرمشقت 

 کردند. دادند. در هراطاق بوریائی چندین خانوار زیست میادامه می
آقای احمد گیالنی که وقتی رئیس شهرداری آبادان بوده )در اعتصاب 

ی بطور مرموزی کشته شد( در کنار شهر آبادان تعداد زیاد 1308
های بوریائی ساخته و تحویل کارگران داده بود. آن محله فعاًل خانه

معمور و معروف به احمدآباد است. آقای احمد گیالنی بسیار مورد 
عالقه و اطمینان اهالی آبادان و یکی از دشمنان سرسخت شرکت نفت 
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بوده که با تحریک  دستور آن شرکت از آبادان تبعید و در اهواز مشغول 
 . کسب بود

ثیف محله کارگران )احمدآباد( به علت نداشتن آب و مستراح به قدری ک
کرد. جمعی از و متعفن بود که اغلب امراض از آنجا شیوع پیدا می

کارگران در محلی نزدیک شط العرب زیر طاقهای بوریایی مسکن 
  داشتند که وضع بهداشت آنان نیز بهتر از ساکنین احمدآباد نبود.

های یک اطاقی و دو اطاقی ساخته تحویل کمی خانه شرکت نفت تعداد
ه باب کارگران متخصص و باسابقه داده بود که تعداد آن از یکصد و پنجا

کرد. برای هر یک نفرکارگر معیل یک باب خانه دواطاقی و تجاوز نمی
هایی که شرکت برای شش نفر کارگر مجرد یک اطاق داده بودند. خانه

 د، نسبتًا تمیز و قابل سکونت بود. نفت به کارگران داده بو
ای از کارگران تا تصفیه خانه آبادان بیشتر از فاصله محل سکونت عده

رسای دو کیلومتر بود. کارگران مجبور بودند در ان هوای گرم و طاقت ف
 خوزستان این راه طوالنی را پیاده طی نمایند.

روی ظاهرًا ساعت کار شرکت نفت روزی هشت ساعت بوده ولی از 
حساب دقیق روزی یازده ساعت وقت کارگران در کارخانه و بین راه 

شد. در گرمای شدید و سوزاننده خوزستان روزی یازده ساعت تلف می
کار کردن بسیار مشکل و حتی از قدرت هر حیوانی خار ج بود فقط 

های اسیر و گرفتار از روی اجبار تحمل آن شداید و سختی را انسان
 نمودند. می
های اسیر کردند که روزی این انسانیران شرکت نفت هنوز تصور نمیمد

ره کرده و گرفتار زنجیر اسارت را که شرکت نفت به گردن آنها انداخته پا
 اهند شکست. های گسترده را درهم خوو دام
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ی کارگران نفت جنوب نه فقط غذا و پوشاک و مسکن کافی نداشتند، حت
کردند ند. هر آنکه مسترها اراده میاز داشتن امنیت نیز محروم بود

توانستند کارگران را از کارخانه اخراج کرده در صورت گستاخی می
هم )یعنی دفاع از حقوق حقه خود( وسیله حبس و تبعیدشان را نیز فرا

 نمایند 
شرکت »ها هر روز نگران بودند که ممکن است مستر با اظهار جمله آن

ایشان ترین بدبختی و سیاه روزی را بربزرگ« به وجود شما احتیاج ندارد
 فراهم اورد. 

اذیت و آزار و کتک زدن کارگر جزو کارهای عادی انگلیسیها و 
زیردستان شده بود. هیچ مقام صالحیت داری  به عرایض و شکایات 

کردند. به دفعات اتفاق افتاده بود که انگلیسیها کارگران رسیدگی نمی
ته، متأسفانه از طرف مقامات کارگری را به ضرب مشت و لگد کش

 قضایی مورد تعقیب واقع نشده بودند. در کارخانجات شرکت نفت کتک
های موردنظر مسترها، و توهین طوری رایج بود که حتی ارامنه و هندی

کردند. در نتیجه عدم رسیدگی کارگران را سخت مضروب و مجروح می
ه علنی آنان ب به شکایات کارگران از طرف مقامات مربوطه و مساعدت

 شرکت نفت، کارگران بیدار شده، پی به هویت مأمورین دولتی برده.
دانستند که این مامورین دست نشانده شرکت نفت بوده دست کمی از می

 شیخ خزعل و اطرافیان او ندارند. 
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3سلیمان خان رئیس شهربانی آبادان 9 ، رکن الدین خان مختاری رئیس  
4خان استاندار خوزستان ج الهشهربانی کل خوزستان  سرتیپ فر 0 در  

اجرای اوامر شرکت نفت انگلیس و ایران به قدری دقت و پافشاری و 
کردند که حتی ایرانیانی که با شیخ خزعل جدیت و خوش رقصی می

مبارزه کرده و صدماتی دیده بودند آرزوی برگشت آن را داشتند. فشار 
شدید بود که هرگز  ای زیاد وسیاسی و محدودیت و اختناق به اندازه

 تصور آن برای خوانندگان میسر نیست. 
ت عده ی از افسران دولت انگلیس از جنگ بین المللی برگشته در شرک

 کردند. نفت به نام مهندس استخدام شده و حقوق گزافی دریافت می
کردند. این آقایان با این که شوفر داشتند، اغلب خودشان رانندگی می

اشین گرفته مهندسین کذایی به دفعات ایرانیان را زیر م آقایان افسران و یا
ها خاتمه داده و مورد تعقیب مقامات به حیات ناگوار و پرمشقت آن

شدند. اتفاقًا اگر منصوبین مقتول سروصدایی راه قضایی واقع نمی
کردند در آن انداخته و مأمورین دادگستری را مجبور به تعقیب قضیه می

 وفر ایرانی را به جای خود معرفی کرده، اوالً صورت مرتکبین قتل ش
کردند که مجازات قاتل ساختگی خفیف باشد و ثانیًا حقوق کمک می

ا ترقی رمدت حبس راننده را پرداخته پس از استخالص از زندان ظاهرًا او 
شد. ها دیده  نمیکردند. ولی دیگر اثری از آنداده به شهر دیگر منتقل می

 « زند.مرده حرف نمی»گوید: رند میانگلیسیها مثلی دا
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اد. در دبدبختی ایرانیان مقیم حوزه نفت یکی و دوتا نبود که بتوان شرح 
فرسای خوزستان با نداشتن هیچ گونه وسایل زندگی حتی گرمای جان

مسکن، روزی یازده ساعت انرژی صرف کردن و با ماهی شش تومان 
ها از زرد و پژمرده آن هایتأمین مخارج عائله کردن و مشاهده چهره

 تحمل بشر خارج بود. 
های مختلف فنی کار نگارنده با این که کارگر فنی بوده و در قسمت

گرفتم. در آن تاریخ قیمت یک کردم. ماهی هشت تومان حقوق میمی
ه نقدی کیسه آرد در آبادان پنج تومان بود. چون کارگران قادر به معامل

مروت یک گونی معامله نمایند، کسبه بیشدند نسیه نبوده و مجبور می
کردند. ها شش تومان حساب میتومان ارزش داشت به آن 5آرد را که 

تومان تجاوز  6چنان چه تذکر دادیم چون حقوق اغلب کارگران از 
کرد، مجبور بودند برای پختن آن از تفاله نفت که انگلیسیها بیرون نمی
 ریختند استفاده نمایند. می

انگیزی داشت. زنان زنان کارگر از تفاله نفت منظره اسفاستفاده 
بود پرکرده  کارگران پیتهای نفت را با آن مایه سیاه که معروف به تفاله نفت

های صغیر و لخت و روی سر گذاشته برای پختن نان و سیر کردن بچه
ها عبارت از شدند. پوشاک آنو گرسنه خود به طرف بوریایی روانه می

کرد. یلند و پاره پاره بود که قسمت کمی از بدن را مستور میک پیرهن ب
ها مایه سیاهی که روی سر گذاشته بودند در اثر حرکت به صورت آن

کرد. انگلیسیها با زنهای شیک ریخته تمام اعضای بدنشان را آلوده می
 پوش خود جلو زنان ستمدیده و صاحب اصلی ثروت و نفت را گرفته از

 کردند. ها عکس برداری میمناظر رقت بار آن
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ت عکسهایی که انگلیسیها از زنان و کارگران برمی داشتند منظره رق
های نفت آلود و متحرک. هر بیننده را انگیزی داشت. عکس اسکلت

سرگرمی  ومتأثر و متألم میکرد. متأسفانه این مناظر الم آوراسباب تفریح 
ود. بفتی خوزستان شده و خنده زنان و مردان انگلیسیهای مأمور حوزه ن

این چه مرض و یا عادت عجیب است که انسان ازمشاهده اوضاع اسف 
 آور و حزن انگیز دیگران خشنود و محظوظ شود؟ در موقع عکسبرداری

مراتب  خنده و تفریح و مسخره انگلیسیها در نظر زنان و مردان کارگر به
های دیگر بود. یتر و بدتر و ناگوارتر از برهنگی و گرسنگی و بدبختزشت

ر علیه باین حرکات و اطوار انگلیسیها بیشتر کارگران را عصبانی کرده و 
داشت. طبیعی است کسی که از پریشانی و بدبختی و کمپانی وامی

گرفتاری همنوع خود متأثر نباشد، سهل است، محظوظ و مسرور شده، 
نظر مردم اش قرار دهد، در آن را وسیله سرگرمی و تفریح خود و خانواده

 منفور و مردود خواهد شد. 
آوردند، سوخت نانشان به با این مایه سیاه که به طریق باال به دست می

شد. اما به همان کیفیت که در باال ذکر شد البته طور مجانی تامین می
شد، فقط نان خالی ماهی شش تومان حقوق که پول یک گونی آرد می

 کرد. کارگران را تأمین می
ها که تخصصی نداشتند( جز سال خوراک کارگران سیا، )آندر ظرف 

نان خالی چیز دیگری نبود. اغلب آنان از خوردن غذای گرم و گوشت و 
میوه حتی چای محروم بودند. روزی در نزدیک محل کار من 
)ورکشاپ( آهن روی پای کارگری بنام علی عباس افتاد و پایش را 

تأثر کرده محدودیت و اختناق شکست. دیدن این پیش آمد مرا بسیار م
محیط را فراموش کرده و برای نجات و اعزام کارگر مذکور به بیمارستان 
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کردم کردم. کوشش میبیشتر از حد احساسات نشان داده و فداکاری می
برخالف مرسوم آن روز شرکت نفت هر چه زودتر مصدوم را به بیمارستان 

مرا دید. با این که حالش برسانن. وقتی که مصدوم فداکاری و دلسوزی 
خدا عمرت »بسیار بد بود، مرا با اشاره سر نزد خود احضار کرده گفت: 

دهد جوان، نترس چیزی نیست. نگران نباش من نخواهم مرد، منتها 
دهد و پریشانم کرده وضع بچه هایم است. صبح چیزی که مرا عذاب می

ها قول دادم که بعد نهایم نان نداشتند. به آکه از خانه بیرون آمدم، بچه
از خاتمه کار چند ریالی قرض کرده برایشان شامی تهیه نمایم. حاال که 

ها در اثر گرسنگی تلف برند. ممکن است آنمرا به مریض خانه می
 « شوند.

بدبخت مصدوم در موقعی که پایش شکسته در حالی که حالش بسیار 
هایش ان خالی بچهبد و خطرناک بود. خود را فراموش کرده و در فکر ن

مدتی  بود. وقتی که آدرس او را گرفته و گفتم: سازمان سری کارگران تا
من  وکه شما در بیمارستان بستری هستید نان بچه هایت را تامین کرده 
کارگر  هم مرتبًا به مالقات شما خواهم آمد. معلوم شد اظهارات من برای

ی ض شنیدن آن تکانبیچاره به قدری غیرمنتظره و تعجب آور بودکه مح
ه با خورده و به صورت من با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده، وقتی ک

ما را شقیافه جدی و اطمینان کامل اضافه کردم که عالوه بر این انتقام 
 از غاصبین حق شما خواهیم گرفت، تردیدش برطرف شده شروع به گریه

 کرد. 
یز محروم بودند. از کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در بهداشت ن

ای به نام اداره بهداری در آبادان تأسیس شده طرف وزارت بهداری اداره
بود که هیچ گونه وسایل بهداشتی در آن موجود نبود. یک نفر طبیب به 



198 
 

نام مهدی خان هم رئیس اداره بهداری و هم طبیب معالج آن اداره بود. 
پرداخت حق ویزیت  کرد که قادر بهمهدی خان از بیمارانی عیادت می

 بودند. آقای دکتر به مولدین ثروت و ولی نعمتهای خود توجهی نداشت. 
شرکت نفت بیمارستانی داشت که وضع آن از حیث دوا و طبیب رضایت 

فت بخش بود. ظاهرًا این مریضخانه برای کارگران و کارمندان شرکت ن
سین و ساخته شده بود. ولی در حقیقت برای معالجه و استراحت مهند

ند در کارمندان انگلیسی تأسیس شده بود. اواًل کارگران تا دم مرگ نرس
گردیدند. ثانیًا کارگران به معالجه انگلیسیها این بیمارستان بستری نمی

ها کارگری که در بیمارستان شرکت نفت معتقد نبودند. به عقیده آن
 ته وبستری شود مورد آزمایش اطبای جدید و ناشی انگلیسی قرار گرف

ای دهعدر نتیجه فوت خواهد کرد. در موقع شیوع بیماری وبا در آبادان، 
آوری بیماران شده و از چنگ از بیمارانی که گرفتار مامورین جمع

های شخصی معالجه مامورین شرکت نفت نجات پیدا کرده و در خانه
که در  شدند، شفا یافته و فعال نیز مشغول کار هستند. ولی از کارگرانی

های اند اثری پیدا نشد، حتی جنازهیمارستان شرکت نفت بستری بودهب
گویند: اند. کارگران شرکت نفت میها را نیز به کسانشان ندادهآن

بیمارستان شرکت حتی برای نمونه و ظاهرسازی هم باشد کارگری را 
 معالجه نکرده و شفا نداده است. 

، زندگی بدون یخ و در اغلب نقاط خوزستان مخصوصا در فصل تابستان
آب خنک بسیار مشکل و گاهی طاقت فرسا است. علی الخصوص 
یر آفتاب سوزان برای  برای کارگرانی که مجبورند روزی هشت ساعت ز

ترین کارها را انجام دهند. تأمین حداقل معاش عائله خود پرمشقت
شرکت نفت انگلیس و ایران با این که در آن تاریخ کارخانه یخ داشت و 
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توانست در موقع انجام کار یخ کارگران را تأمین نماید، با این که دادن می
مختصر یخ به کارگر چندان زیانی به شرکت نفت نداشت، لیکن برای 
کارگران موضوع حیاتی بود. این کمپانی متمدن و بشر دوست! کارگران 
را از آشامیدن آب خنک نیز محروم کرده بود. سهل است آب آشامیدنی 

شدند در سر کار موقع تولید ثروت ه نکرده، کارگران مجبور میرا تصفی
آب گل آلود و نفت آلود بیاشامند، آب آشامیدنی کارگران عالوه بر معایب 
باال گرم هم بود. کارگرانی که قادر به تهیه یک ظرف کوزه و یا یک کیسه 

توانستند به وسیله آن آب را نسبتًا خنک و تصفیه برزنتی بودند می
یند.... عده این قبیل کارگران بسیار معدود بود و اکثر آنان به واسطه نما

 قلت دستمزد قادر به تهیه کوزه آبی نبودند. 
و اعیان کارگرانی که توانسته بودند کوزه تهیه نمایند در نظر رفقایش جز

رزنتی بمحسوب شده و انگشت نما بودند. البته به وسیله کوزه و یا کیسه 
وزید. ل میا خنک کرد که باد گرم معروف به باد شماشد آب روقتی می

تر در غیر این صورت یعنی در مواقعی که هوا شرجی بود، آب کوزه گرم
شد. در گرمای جان فرسای خوزستان محرومیت از یخ و آب خنک می

های بزرگ و غیرقابل تحمل بود که و تصفیه شده یکی از بدبختی
فت نآن شده بودند. کارگران شرکت کارگران ستمدیده کمپانی نفت دچار 

از مرخصی سالیانه نیز محروم بودند.  1308نظیر تا اعتصاب تاریخی بی
ت بدون داشتن غذای کافی و مقوی دوازده ماه کار کردن بدون استراح

 آمد. ای بود که هر روز به عمر کارگران فر میضربه
بینی نکرده شرکت نفت برای سوانح غیرمترقبه کارگران هیچ گونه پیش 

بود. کارگرانی که در حین انجام کار صدمه دیده و ناقص االعضاء 
شدند بدون دریافت دیناری از بابت خسارت از کار برکنار شده غالبًا می
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شدند. عده زیادی گدا  سبزی فروش و دست فروش مجبور به تکدی می
کار کرد که تمام آنان بدون استثناء در نظر هر تازه واردی را جلب می

شرکت نفت ناقص شده واز کارخانه بیرون کرده بودند. اوالد کارگران 
شرکت نفت از فرهنگ نیز محروم بودند. در آبادان که بزرگترین ناحیه 
کارگری است، تنها یک دبستان به نام مدرسه پهلوی وجود داشت که آن 

با نیز به آسانی بوجود نیامده بود. ملیون آبادان برای ایجاد این مدرسه 
 آقای شیخ خزعل و طرفدارانش مبارزه شدید و طوالنی کره بودند. 

ی چون اهالی آبادان برای تأسیس این مدرسه زحماتی کشیده و خسارات
دادند. را متحمل شده بودد. لذا عالقه مخصوصی به حفظ آن نشان می

ی متأسفانه این مدرسه تاریخی و مورد عالقه اهالی آبادان را اعضا
 تیر آتش زده 23یعنی در روز تاریخی  1325در اعتصاب )حزب( توده 

ها هرگز کامال سوزاندند. این آتش قلب اهالی آبادان را سوزاند. آبادانی
کنم در آتش زدن این مدرسه آن را فراموش نخواهند کرد. گمان می

خواستند با این عمل حامیان حزب های مرموزی در کار بوده و میدست
ها منفور و رسوا نمایند. در هر صورت در خوزستانیتوده را در انتظار 

ه ناحیه نفت، غیر از این دبستان که عده معدودی شاگرد داشت، وسیل
دیگری برای تحصیل موجود نبود. ملت متمدن و مترقی انگلیسی من 

ان غیرمستقیم مانع تحصیل و ترقی اهالی خوزستان بودند. اکثر کارگر
رین کارگران متوجه شده بودند که مأمودر سایه تبلیغات تشکیالت سری 

ها را از کنند آنشرکت نفت بوسیله نوکران ایرانی صفت خود کوشش می
 تحصیل علم محروم نموده و از قافله ترقی بازدارند. 

هایی که در مقاالت گذشته شرح دادم عدم ها و ناکامیکلیه محرومیت
ت و رژیم وقت رضایت و دشمنی و کینه کارگران را نسبت به شرکت نف
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شدند ، صحبت از فراهم آورده بود. هر وقت کارگران دور هم جمع می
آمد. ها و ظلم و فساد شرکت نفت  به میان میعدالتیها و بیرحمیبی

ها از حدود فحش کردند ولی مبارزه آنکارگران با شرکت نفت مبارزه می
خدا مسالت  کرد. اکثر اوقات کارگران ازو ناسزا و نفرین تجاوز نمی

ها را از شرکت نفت گرفته و آن شرکت را به خاک  کردند که انتقام آنمی
دانستند که در دنیا تشکیالت قوی مذلت نشاند. کارگران عقب مانده نمی

کارگری وجود دارد که با استفاده از اصول صحیح مبارزه کارگری 
ورند. آهایی به دست میپیشرفته و در تحصیل حقوق حقه خود موفقیت
های انتلجنت های نوچهمحیط اختناق و فشار دیکتاتور وقت بازی

های صنفی در دنیا سرویس، کارگران را از اوضاع سیاسی  کشمکش
خبر گذاشته در نتیجه کمپانی نفت جنوب موفق شده بود که از جهالت بی

های علمی و فلسفه کار و و عقب ماندگی و عدم اطالع آنان از تئوری
اکثر استفاده را کرده زندگی آنان را پریشان و به درجه صفر سرمایه حد

رساند. کارگران مستعد مبارزه با شرکت نفت و دیکتاتور وقت بودند. 
خواستند دستگاه شرکت دانستند. کارگران میولی راه مبارزه را نمی

سرنگون شود، لیکن راه آن را بلد نبودند. کارگران از شرکت نفت متنفر 
 کردند.نفرین ظاهر میناسزا و یا 

از طرف تشکیالت مرکزی کارگران به این جانب دستور  1306در سال 
دادند که به نقاط نفت خیز عزیمت نموده و کارگران نفت را متشکل و 
هدایت نمایم. چون دیسیپلین تشکیالت سری کارگری شدید بود و همه 

ل به آن افراد تشکیالت آن را به میل و رغبت پذیرفته و اعتماد کام
تشکیالت داشتند، لذا جز اطاعت امر چاره نبود. من نیز به محض ابالغ 
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دستور کمیته مرکزی در صدد عزیمت به خوزستان برآمدم. متأسفانه 
 عزیمت به نقاط نفت خیز اشکاالت زیادی داشت که از آن جمله:  

اطالع کمیته مرکزی سری کارگری کامال از اوضاع خوزستان بی .1
ز تعداد و محل تمرکز کارگران و وضع زندگی آنان بودند. حتی ا

توانستند در این کوچکترین اطالعات و معلوماتی نداشتند. بنابراین نمی
 قسمت معلوماتی به من داده مرا هدایت نمایند. 

ها مواظب اوضاع بوده و مسافرین و تازه واردین را دقیقا انگلیسی .2
کردند، فورا آنان پیدا می تحت نظر گرفته، اگر کمترین سوء ظن نسبت به

 کردند. توقیف و یا تبعید می
 کردند. م نمیها را ابدا استخداترک زبان .3
توانستند به اوضاع مالی کمیته مرکزی کارگران خراب بود، لذا نمی .4

افراد کمک مالی نمایند. افراد مجبور بودند با هزینه شخصی مسافرت 
بایستی با آن مبلغ از طریق  نمایند. کلیه دارایی من شصت تومان بود که

شیراز و بوشهر به خوزستان عزیمت نموده، تا پیدا کردن کار با همان 
های ها و سختگیریمبلغ ناچیز زندگی نموده و با وجود مواظبت

ها و مأمورین دولتی تشکیالت مختلف کارگری را در کلیه نقاط انگلیسی
زه چانه زدن و خوزستان ایجاد نمایم. دیسیپلین تشکیالت سری اجا

داد، افراد فعال مورد اطمینان در تشکیالت سری کمک خواستن را نمی
توانند به بهانه موجود بودن اشکاالت از مأموریت محوله سرپیچی نمی

نمایند. اعضای تشکیالت بایستی همه نوع اشکاالت و پیش آمدهای 
به غیرمنتظره را شخصا مرتفع نموده، سربار کمیته مرکزی نشوند. ما 

کمیته مرکزی اعتماد کامل داشته و مطمئن بودیم اگر برای اعضای هیأت 
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مرکزی میسر باشد، از هیچ گونه کمک و مساعدت و راهنمائی دریغ 
 کردند. نمی

هم، در بنابراین بدون این که اشکاالت موجود را به کمیته مرکزی تذکر د
دم. تا از طریق شیراز به سوی مأموریت حرکت کر 1306هفتم آذرماه 

بوشهر خاطرجمع بودم که تحت تعقیب و مراقبت جاسوسین شرکت و 
یرا اگر در تهران ا ستخدام دولت نیستم، ولی از محمره در تشویش بودم. ز

شدم، البته اداره پلیس شده، به نام مأمور دولت وارد خوزستان می
کرد، متأسفانه به علت ضعف دستگاه کمیته مرکزی سوءظنی پیدا نمی

دمت خت کارگری و نداشتن افراد مؤثر در دوایر دولتی، ورود به تشکیال
چه  هر»دولت در مدت کوتاهی برای من میسر نبود. بنابراین به مصداق 

عازم خوزستان شده و از بوشهر با یک کشتی « اید خوش آیدپیش
ای از مسافربری انگلیسی به محمره حرکت کردم و در کشتی با عده

خوزستان بودند زمینه دوستی و معاشرت را مأموین دولت که عازم 
ریخته. آقای سیدعباس خان بهشتی که سردسته مأمورین اداره طرق 

هایی از کارهای بود و مأموریت داشت به دزفول برد و مست کرد، داستآن
 کرد. نیک و خیری که برای مردم انجام داده بود نقل می

که یکی از تجار کردند مأمورین دولت از وضع ظاهری من تصور می
کردند. ورود یک آذربایجانی هستم و به مسافرین مرا تاجر معرفی می

نفر تاجر آذربایجانی در ان تاریخ نظر جاسوسین شرکت نفت را جلب 
کرد و ممکن بود درصدد تحقیق از سوابق من برآیند. بنابراین صالح می

م و دیدم به طور خصوصی در این باره با آقای بهشتی مذاکره نمای
خواهش کنم که در خوزستان وسیله استخدام مرا فراهم نماید. به آقای 
سیدعباس خان اظهار کردم که من تاجر نیستم. احتیاج مادی مجبور 
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کرده برای پیدا کردن شغلی به خوزستان بروم و خواهش دارم اگر ممکن 
است وسیله استخدام مرا فراهم آورده ضمنًا تا اهواز مرا جزو مستخدمین 

ولت معرفی نمایید. آقای سیدعباس خان خواهش مرا پذیرفت. قول د
 های الزم دریغ نکند. داد که از مساعدت

صبح به گمرک محمره رسیدیم. فورا مأمورین گمرک اطراف کشتی را 
ین محاصره کردند. مطمئن بودم که در بین این عده چند نفر از جاسوس

وجود دارد. آقای  شرکت نفت جهت اطالع از احوال و وضع مسافرین
سیدعباس خان مرا هم جزو مستخدمین دولت به مأمورین دولت معرفی 

آذرماه  21کرد. بدین وسیله از شر جاسوسین شرکت نفت جستم. روز 
ل وارد اهواز شدیم با آقای سیدعباس خان در مهمانخانه اسالمی منز

ار رکردم. آقای سیدعباس خان با رئیس شهربانی خوزستان آشنا بود. اص
 داشت که با هم به دیدن رئیس شهربانی برویم. من به بهانه خستگی

ه سپیشنهاد ایشان را رد کرده خود را از نظر پلیس مخفی کردم. مدت 
روز آقای بهشتی مشغول انجام کارهای اداری بود و من در سایه 

ز مصونیت ایشان مشغول تحقیقات از اوضاع کارگران خوزستان بودم. ا
اصال  این مدت کوتاه با یک نفر معلم مدرسه آشنا شدم کهحسن اتفاق در 

آذربایجانی و مقیم خوزستان بود. این مرد دارای احساسات ضد 
ای از افراد ها با شیخ خزعل مبارزه کرده با عدهانگلیسی بوده و مدت

اشرت مبارز و وطن پرست که رفیق بود مرا آشنا کرد. من با دوستی و مع
های الزم را برای پیشرفت کار کردم و وتاه استفادهبا این مرد در مدت ک

های این مرد برای من بسیار مفید و غیرمنتظره بود. در نتیجه راهنمایی
تحقیقات معلوم شد محل تمرکز کارگران، تصفیه خانه آبادان است. 

 بنابراین تصمیم گرفتم مرکز تشکیالت را آبادان قرار دهیم. 
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 مسجد سلیمان بسیار مشکل بود. دور ورود اشخاص جدید به آبادان و
مسجد سلیمان از طرف شرکت نفت سیم کشی شده، ورود به آن جا 
بدون تحصیل اجازه از مامورین شرکت قدغن بود و همچنین ورود به 

 ود. تر از مسجد سلیمان نبآبادان نیز سهل
4تریشاپ 1 های سالیانه کمپانی نفت با تعریف و یا مدرسه فنی که مجله 
ف زایدالوصف عکس وکارآموزان و کارگاه آنرا گراور کرده و و توصی

ای از نمودند، درواقع مدرسه فنی نبوده، بلکه یک شعبه ذخیرهمنتشر می
ای که به کارگر کارگران بود که از طرف شرکت تأسیس شده و هر شعبه

شد بدون این که از خارج کارگر جدید استخدام کند، موقتی محتاج می
ای از کارگران را به طور موقت به آن قسمت فرستاده دهاز ترینشاب ع

پس از خاتمه کار آن جا کارگران به تریشاب برمی گشتند. شرکت عالوه 
بر استفاده کار از این عده استفاده تبلیغاتی نیز کرده در انظار مردم این 

گر اردوهای ذخیره را کارآموزان فنی و انبار ذخیره را مدرسه فنی جلوه
تند. وزرا و وکال و رجال ایران که برای دیدن تأسیسات شرکت ساخمی

نفت و تجدید دیدار از صاحبان قدرت و وسیله ترقی و در ضمن گردش 
ای به کردند قبل از دیدن هر مؤسسهو تفریح به خوزستان مسافرت می

 آمدند. مشاهده مدرسه فنی  کارآموزان شرکت نفت می
شد، از طرف کمپانی به خانه می وقتی که یکی از رجال وارد تصفیه
ها با آن ابزارها کار دادند که هرگز آنکارگران تریشاب ابزارآالت تازه می

نکرده، به استعمال آن آشنا نبودند. چه فایده، رجال مسخره ما که 
فهمیدند. به ابزار نو نظری انداخته و به تخصص نداشته و چیزی نمی

                                                 
 است.  Work Shoptraining ه یاصل تریشاب. این کلمه تحریف شد 41
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ند تخته سیاه ایستاده و با صدای بلهای خردسال که جلو یک عده از بچه
شمردند آفرین گفته از کارگاه خارج از یک تا صد به زبان انگلیسی می

شدند. قبل از این که کارگران عقب مانده را به تشکیالت سری جلب می
نمایم. با اتحاد و جلوگیری از تصدی و تجاوزات مأمورین شرکت نفت 

کردم. نظر به این که افراد این کارگاه از حیث کتک شان میدعوت
و ناسزا شنیدن و کار زیاد بیشتر از کارگران شعبات دیگر معذب  خوردن

 کردند. بودند، پیشنهاد مرا با کمال حسن نیت قبول می
ره سرکارگر ادا -3فورمن،  -2رئیس،  -1نفر  3این کارگاه به وسیله 

این مرد بسیار «. ماریس»شد. رئیس آن یک نفر انگلیسی بود بنام می
اعتنایی و یده بیدو به کلیه امور کارگاه با آزار و متین حلیم و بی

 کرد. خونسردی نگاه می
ر نو مغازه ارمنی بود به نام باباخان که فعاًل در خیابان الله زا« فورمن»

ران ابزار فروشی دارد. شخصی بد قلب و بدجنس بود. از قراری که کارگ
ر و گفتند از جاسوسی کمپانی نفت بود. این مرد پست برای جلب نظمی

کرد. یمحبت انگلیسیها از هیچ گونه آزار و اذیت به کارگران کوتاهی نم
قتی به وسیله کتک و اخراج کارگران را به قدری مرعوب کرده بود که و

داد سرشان را به دیوار ها دستور میکه برای تفریح انگلیسیها به آن
ن درنده ها در مقابل عمل خالف انسانیت این حیوابکوبند! بدون اینکه آن

وار مقاومت نموده و اعتراض نمایند، تسلیم شده سرشان را محکم به دی
ها انواع و اقسام اذیت و شکنجه را زدند. گاهی برای تفریح انگلیسیمی

ها از داشت. تعجب در اینجا است که انگلیسیدر حق کارگران روا می
 شدند. دستور وحشیانه این حیوان خوششان آمده و محظوظ می
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 مدت کوتاهی کارگران تریشاب بدون اینکه از وجود تشکیالت سریدر 
ها برای من بسیار مهم و اطالع داشه باشند با هم متحد شدند اتحاد آن

ها من در ساعات کار دست کشیده به کلیه ضروری بود. به کمک آن
دادم. کارگران شعبات سرکشی کرده، دستورات الزم را به کارگران می

دادند، هروقت من عالوه بر این که کار مرا انجام می تریشاب در غیاب
االن بیرون رفت، »کرد با جمله ها سوال میباباخان علت غیبت مرا از آن

 کردند. ردش می« آیدالساعه می
سرکارگر یک نفر هندی شکم گنده بسیار کودن بود. به علت کودنی 

رکارگر قبل توانست مثل باباخان مردم آزاری و خوش رقصی کند. سنمی
 از هر چیز به حقوق ماهیانه خود عالقمند بود و بس. 

با این که کارگران تریشاب )آموزشگاه فنی( در بدو تاسیس اتحادیه 
ها کارگران نفت خوزستان عضو اتحادیه سری کارگران نبودند و اتحاد آن

ظاهری و فقط برای تخفیف فشار مامورین شرکت ایجاد شده بود، کمک 
ن برای غیبت از کار در مالقات با کارگران دیگر که مشغول کار ها به مآن

العاده مفید و ذی قیمت بود. زیرا که عده کثیری کارگران در بودند فوق
یک محوطه نسبتًا کوچک که با سیم محصور شده بود تمرکز یافته، افراد 

توانستند در ظرف چند ساعت با کلیه کارگران فعال تشکیالت می
ها ابالغ نمایند. تمرکز کارگران در ه، دستورات الزم را به آنمالقات یافت

محوطه محدودی برای کارگران و ایجاد تشکیالت سری بسیار خوب و 
مناسب بود. ولی حفظ تشکیالت سری و دایر کردن جلسات مرتب در 
چنین محیطی بسیار مشکل و خطرناک بود. زیرا که شهر آبادان و 

یایی احمدآباد که نزدیک هم واقع شده بودند کوارتار کارگران و شهر بور
وسعتی نداشتند. برای فعالیت و کشفیات پلیس زیاده از حد مناسب 
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بود. لذا برای آنکه پلیس ایران و انگلیس متوجه جلسات کارگران نشوند، 
قرار گذاشتیم که حداکثر افراد هر حوزه عبارت از سه نفر منشی و 

هر حوزه یا با هم فامیل بودند و  تحویلدار و صدر حوزه است. اعضای
ها با هم معاشر و دوست بودند. بنابراین اداره یا کسانی بودند که مدت

کرد که در پلیس چندان توجهی به کارگران نداشت و هرگز گمان نمی
های تشکیالت حوزه نفت خیز تشکیالتی ایجاد شده باشد. حوزه

 بوجود آمد.  1306کارگری در مهرماه 
ترین کارگران شرکت رین و مطمئنتها مجربترین و فعالزهدر این حو

نفت عضویت داشتند قباًل کارگرانی را به اتحادیه سری جلب کردیم که 
با شیخ خزعل مبارزات سری  علنی کرده در طول مدت امتحاناتی داده 
و نسبتًا ورزیده شده بودند چون کارگران نفت و اکثریت اهالی خوزستان 

الف بوده و از آن شرکت متنفر بودند، ایجاد و توسعه با شرکت نفت مخ
تشکیالت چندان اشکالی نداشت اما اداره کردن و رهبریت و هدایت 

اندازه مشکل افراد به مقصد با نداشتن افراد وارد در مسایل کارگری بی
و دشوار بود. بنابراین مجبور بودیم بیشتر اوقات جلسات را صرف 

ی کرده، بدین وسیله عده کادر رهبری تهیه مباحثات سیاسی و تشکیالت
نماییم. به همین مالحظه در اوایل تأسیس تشکیالت بیشتر هم خودمان 
را صرف تعلیمات سیاسی و آشنائی کارگران با تشکیالتهای مختلف 

کردیم. تشکیالت کارگران در خوزستان در یک مدت کارگران جهانی می
ها را ور شدیم بیشتر افراد حوزهکوتاهی از انتظار ما توسعه یافت و مجب

که در بدو تأسیس اتحادیه کارگران عبارت از سه نفر بودند به یازده نفر 
برسانیم. چنان چه قباًل متذکر شدم این کار در محیط کوچک آبادان 

اندازه خطرناک بوده و ممکن بود قسمتی از تشکیالت از طرف اداره بی
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طرجمع بودیم زیرا اواًل اداره پلیس کشف شود. از طرف پلیس ایران خا
پلیس ایران در خوزستان بسیار ضعیف بود . ثانیًا معلوماتی در رشته 
سیاسی و تشکیالتی نداشتند که بتوانند تشکیالتی را کشف کنند و ثالثًا 

شدند و آلت چون پلیسهای خوزستان از طرف شرکت نفت پشتیبانی می
ط و خوف مشغول غارت ای احتیادست کمپانی نفت بودند. بدون ذره

اهالی بیچاره خوزستان بودند، وقت خودشان را صرف کشفیات 
کردند. شرکت نفت فقط برای ارعاب مخالفین و سرکوبی آنها، اداره نمی

کرد فقط خطر کشف احتمالی پلیس ایران رادر خوزستان تقویت می
 های سری و علنی شرکت نفت بود. تشکیالت از طرف پلیس

ر اجبار عده افراد هر حوزه را از سه نفر به یازده نفر رساندیم باالخره به طو
های شرکت نفت دور باشند، تصمیم گرفتم برای این که از نظر پلیس

ها تشکیل ها در خارج شهر ونخلستانجلسات هفتگی حوزه
شناختند. فقط های دیگر را نمیشود.اعضای یک حوزه افراد حوزه

بود اعضای چندین حوزه را صورتًا ها ممکن بعضی از رابطین حوزه
بشناسد، اعضای تشکیالت سری کارگران خوزستان در دفتر به اسم 
حقیقی خودثبت نشده بودند. برای آن که پلیس با کشف دفتر کمیته 

ها برای خود اسامی ایالتی پی به هویت اعضای تشکیالت نبرد، آن
فقط از تعداد مخصوصی انتخاب کرده بودند، غالب اعضای کمیته ایالتی 

خبر ها بیها مطلع بوده، از اسامی حقیقی آننفرات و اسامی قالبی آن
بودند. نظر به این که اتحادیه کارگران جوان بود، اعضای آن طوری که 
الزم بود امتحان نداده و خودشان نیز اصرار نداشتند اسامی حقیقی و 

جازه از کمیته محل کار افراد را بدانند. اعضا حق نداشتند بدون اخذ ا
ایالتی اتحادیه کارگران راجع به موضوع تشکیالت و جلب اشخاص 



210 
 

ها دستور  داشتند که کارگران الیق و جدید با احدی مذاکره نمایند. آن
مورد اطمینان را بدون این که اسمی از سازمان کارگران برده باشند تبلیغ 

معی آماده ها را برای ورود به تشکیالت و مبارزه دست جکرده و آن
ها امتحانات الزم به نمایند. پس از آن که در خارج از تشکیالت از آن

ها به تشکیالت به وسیله رابط و عمل آمد برای مذاکره جهت دخول آن
ها از کمیته ایالتی اجازه بخواهند. سازمان ایالتی به وسیله یا رابطین حوزه

حقیقات الزم رفقای مطلع و مورد اطمینان در اطراف اشخاص جدید ت
آورد و در صورتی که ورود شخص معین را به تشکیالت را به عمل می

داد که با شخص جدید دانست، به حوزه مربوطه دستور میمقتضی می
مذاکره نموده و او را به عضویت بپذیرند. از فرد و یا افراد فقط رابط حوزه 

خبر و شخص جلب کننده اطالع داشت. اعضای دیگر از این موضوع بی
بودند. رابط و جلب کننده حق نداشتند راجع به ورود رفقای جدید به 

 تشکیالت به افراد حوزه اظهاراتی نمایند. 
روی این اصل بود که در موقع دستگیری اعضای اتحادیه پلیس 
خوزستان نتوانست پی به ماهیت تشکیالت ببرد. در آن موقع پلیس 

ا یشرکت کرده بودند و  1308کسانی را دستگیر کرد که یا در اعتصاب 
 عضو هیات مؤسسه کلوپ کاوه بودند. 

پلیس غافل بود از این که ممکن نیست کلوپی که در شرایط سخت و 
شود، هیات مؤسس آن معلوم هستند، ارتجاع به طور علنی تشکیل می

 کلیه اعضای آن عضو تشکیالت سری باشد. 
لذا کلیه اعضای  چون پلیس آبادان از کشف تشکیالت سری عاجز بود.

توقیف و تبعید  1308هیات مؤسسه کلوپ کاوه را به نام مسببین اعتصاب 
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اطالع ها از وجود تشکیالت سری بیکرد. در صورتی که اکثریت آن
 بودند. 

تی آری تشکیالت سری را طوری به وجود آورده بودیم که اگر روزی قسم
ت  یاید. ترتیبااز تشکیالت کشف شود. به اساس تشکیالت لطمه وارد ن

م سازمان کارگران خوزستان درست نقطه مقابل ترتیبات تشکیالت مرحو
ضاء نفر[ بود. در تشکیالت سری مرحوم دکتر ارانی کلیه اع 53ارانی ]

در  همدیگر را شناخته و از اعمال هم مطلع بودند. بنابراین وقتی که
 اتهام خوزستان پلیس از آقای شورشیان مظنون شد و نام برده را به

 جاسوسی توقیف کرد شورشیان برای این که اتهام جاسوسی را از خود
حت ترد کند حاضر شد در مرکز اصل قضیه را اعتراف کند. مشارالیه را 
جمله  الحفظ به مرکز آوردند. مجبور شد چندنفر از رفقای خود را از آن
بی وخفقید دکتر ارانی را  گیر دهد. چون اعضای سازمان همدیگر را به 

ها فاش شناختند، کلیه اعضاء کشف و دستگیر ]کشته[ و اسرار آنمی
 شد. 

افراد تشکیالت به جای اینکه پی به نقص تشکیالت سری ببرند، و 
همدیگر را در زندان متهم به خیانت و جاسوسی کردند و تحت ریاست 
آقای خلیل ملکی در فلکه توقیف گاه محکمه تشکیل داده مرحوم دکتر 

ها آقای کام بخش بود( به خیانت محکوم کردند. )محرک آن ارانی را
بیچاره دکتر ارانی در این محکمه از خود دفاع نکرد، ظاهرًا محکوم به 
خیانت شد. نامبرده را رفقایش بایکوت کردند. مدتی با ایشان حرف 
نزدند. پس از چندی یاور نیرومند رئیس خیانتکار زندان قصر کلیه 

ه هشت اول زندان قصراحضار کرده در حضور محبوسین سیاسی را ب
نفر را قرائت کردند. معلوم شد که به استثنای فقید دکتر  53ها پرونده آن
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ارانی و چند نفر دیگر، کلیه اعضای تشکیالت قضایا را در حضور پلیس 
ها پلیس اعتراف کرده و همدیگر را لو داده اند،، سهل است چند نفر از آن

اند. پس از قرائت تهای سری هدایت و یاری کردهرا برای کشف تشکیال
پرونده ها، مرحوم دکتر ارانی روسفید و رفقایش روسیاه به کریدور زندان 
برگشتند. متأسفانه مدتی طول نکشید که رفقای دکتر از صداقت و 

4درستی سوء استفاده کرده، آن مرحوم  2  را به کشتن دادند.  
این که خود را از نظر پلیس تشکیالت سری کارگران خوزستان برای 

های الزم را کرده بود. لذا مخفی کند، مجهز بوده و کلیه پیش بینی
ها مرتبًا تشکیل و ها و بعضی خانهها در نخلستانجلسات حوزه

طالعات ادستورات الزم به افراد ابالغ و از نتیجه عمل و اقدامات افراد 
 آمد. کامل بعمل می

شتن سعه یافته بود که اداره کردنش با نداتشکیالت با سرعتی عجیب تو
اندازه  دشوار و ممکن بود کادر و سخنگویان و ارگانیزاتورهای کافی بی

ات در آتیه مبارزه طبقاتی کارگران دچار اخالل و کندی شود. لذا هی
 ایالتی اتحادیه کارگران صنعت نفت تصمیم گرفت به هر طریقی باشد

ر دمالقات کارگر باشد تهیه نماید. محل معین و امنی برای تمرکز و 
م. درصدد برآمدیم باشگاهی به نام کلوب ورزش کاوه دایر نمائی 1307

 برای آن که کلیه اعضای سری در تأسیس کلوب مشارکت نکرده و مورد
سوء ظن پلیس واقع نشوند. نظر چند نفر از کارمندان شرکت نفت و 

ه لزوم و فداکاری برای طرف را بای کارگران بیکارمندان دولت و عده
 تأسیس کلوب ایرانی جلب کردیم.

                                                 
 اصل؟: درستی آن سوء استفاده کرده مرحوم  42
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اخذ اجازه تأسیس کلوب از مأمورین دولت از قبیل سرتیپ فرج اله خان 
یرا محقق بود که نامبردگان بدون اجازه  و رکن الدین خان ممکن نبود. ز
شرکت نفت عملی انجام نخواهند داد و شرکت نفت نیز با تأسیس و 

ًا مخالفت خواهد کرد. یگانه کسی که ممکن بود تشکیل کلوب ایران جد
4بدون سروصدا اجازه بگیرد  3 رئیس اداره فرهنگ آبادان بود. این جوان  

آالیش هنوز مثل سایر رؤسا به کمپانی نفت ارادت کامل نرسانده بود بی
دار جهت دادن اجازه تأسیس کلوب و به نظر ما بهترین مرجع صالحیت

سسین کلوب به نامبرده مراجعه و تقاضای ای از اعضای مؤبود. عده
اجازه تأسیس باشگاه ورزش نمودند. رسمًا اداره معارف بدون اینکه با 
اداره شهربانی و کمپانی مشاوره نماید از درخواست هیات مؤسسین 
باشگاه حسن استقبال کرده و کتبًا اجازه تأسیس کلوب را به نام کلوب 

زه کتبی رئیس فرهنگ استفاده نموده ورزش کاوه دادند. ما فورًا از اجا
محل کلوب را اجاره کرده از کلیه اهالی آبادان برای جشن افتتاح اولین 
کلوب ایرانی در آبادان دعوت کردیم. دیگر کوشش اداره شهربانی جهت 

فایده بود. زیرا کارگران سیل بستن کلوب و مسدود کردن راه مدعوین بی
دم را برای ورود به محوطه کلوب باز وار به کلوب هجوم آورده، راه مر

کردند. افتتاح رسمی کلوب به عمل آمد. از طرف اصناف مختلف می
سابقه بود. های مهیج شد که تا آن روز در خوزستان بیسخنرانی

بالفاصله شرکت نفت دستور بستن کلوب ورزش کاوه را داد و مأمورین 
، کلیه خوش دولت برای اثبات عبودیت خود نسبت به کمپانی نفت

رقصیها را برای بستن کلوب کارگران کردند. ولی کارگران مدت دو ماه 

                                                 
 اصل: بگیرد  43
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در مقابل فشار و تضییقات مأمورین دولت مقاومت کرده از بستن کلوب 
جلوگیری کردند. این باشگاه بهترین محل برای توسعه تشکیالت سری 

وشید تا و مالقات کارگران بود. بعد از دو ماه کمپانی نفت با تمام قوا ک
4خان آق اولی اینکه سرتیپ فرج اله 4 خان جانی کلوب الدینو رکن 

 ایرانیان را بست. 
غیر از  برای تعلیمات و آشنا کردن کارگران با علوم و تئوری کارگران به

سی جهت کلوب به مدرسه نیز نیازمند بودیم. در آن تاریخ دایر کردن مدار
مخوف خوزستان  کارگران در محیط ایران مخصوصًا در محیط

الخصوص آبادان غیرممکن بود. از طرف دیگر اداره کردن تشکیالت علی
وسیع کارگری عملی نبود. بنابراین با کمک مادی کارگران یک باب 

نت عمارت بزرگی اجاره کرده ظاهرًا چند فامیل کارگری را در آن سکو
دیم. هر داده آن جا را برای تعلیمات سیاسی کارگران از هر حیث آماده کر

ای از کارگران طرف اعتماد تشکیالت در این روز صبح و عصر عده
مدرسه سری مشغول تحصیل زبان مادری و نظریه سیاسی بودند. دوره 

نی مدرسه سری شش ماه بود. بهترین معلمین در این مدرسه به طور مجا
کردند. شاگردان مدرسه فوق الذکر بسیار جدی باایمان تدریس می
بقه مفت طای از آنان اکنون هم مشغول مبارزه صنفی و نبرد یا بودند. عده

 خور هستند. 
شرایط خوزستان سخت و اختناق آزادی به وسیله  1307تا اواخر 

های تشکیالت دیکتاتور جدید الوالده مانع از تشکیل کنفرانسها و کنگره
ه کارگری شده بود. در تاریخ فوق الذکر کمیته ایالتی اتحادیه کارگران ک

                                                 
 اصل: آقا اولی  44
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تقریبًا انتصابی بود. تصمیم گرفت به هر نحوی باشد وسیله تشکیل اولین 
کنفرانس تشکیالت کارگران خوزستان را فراهم آورده. پس از انتخاب 
هیات ایالتی تصمیمات جدیدی برای پیشرفت آینده تشکیالت و مبارزه 

 با شرکت نفت و رژیم دیکتاتوری اتخاذ نماید. 
از محیط خوزستان خطراتی را دربرداشت  تشکیالت کنفرانس در خارج

که ممکن بود تحصیل اجازه مرخصی در یک روز معین و مسافرت 
ای از کارگران سرشناس از خوزستان موجب بیداری و سوءظن عده

سابقه بود که در فصل پلیس شرکت را فراهم آورد. زیرا در آن روز بی
مئن نمایند و مط زمستان کلیه کارگران زبده در یک موقع معین مسافرت

به  بودیم که مسافرت کارگران سرشناس پلیس مختلف انگلیس و ایران را
تجسس و تفتیش وادار خواهد کرد. از طرف دیگر تشکیل کنفرانس و 

ای از کارگران در محیط خوزستان نیز خالی از اشکال نبود، تمرکز عده
رفت از زیرا اداره پلیس که کلیه اهالی را تحت نظر داشت احتمال می

غیبت کارگران در روزهای معین مظنون شده درصدد تعقیب و کشف 
 قضیه برآید. لذا هیات ایالتی اتحادیه کارگران تصمیم گرفت که: 

 کنفرانس در یک روز تعطیلی تشکیل شود.  .1
ساعت  12پروگرام کنفرانس طوری تنظیم شود که مدت آن از  .2

 تجاوز نکند. 
 د. محل کنفرانس در خارج از شهر باش .3
 به استثنای اعضای کمیته ایالتی، کلیه نمایندگان تا موقع .4

 اطالع باشند. حرکت از محل کنفرانس بی
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وی در ماه رمضان در یکی از روزهای تعطیلی در ساحل رود بهمن شیر ت
ها اولین کنفرانس اتحادیه کارگران خوزستان با حضور یکی از نخلستان

  نفر نماینده کارگران تشکیل گردید. 48
صدر اتحادیه کارگران پشت یکی از درختهای کوتاه نخل که بجای 
 تریبون کارگران بود قرار گرفته پس از عرض تبریک و مسئلت اتحاد

ی ر توضیح موفقیت کارگران پروگرام کنفرانس اتحادیه کارگران را به شرح ز
 داد: 

ماهه  18گزارش صدر کمیته ایالتی راجع به عملیات  .1
 در اطراف آن   کمیته ایالتی و بحث

 گزارش مدیر تشکیالت  .2
 گزارش مدیر تبلیغات و مدیر مالی سازمان  .3
 تنظیم و تصویب مرام نامه و نظام نامه جدید  .4
 بحث در اطراف مسایل جاری و انتخاب کمیته ایالتی  .5

ن پس از تشریح پروگرام کنفرانس اضافه کرد که هر یکی از نمایندگا
ها رابط اند و اکثریت آنهحاضر از طرف چندین حوزه انتخاب شد

ها رای ها هستند که طرف اطمینان کارگران بوده و کارگران به آنحوزه
ت اند و کمیته ایالتی در موقع انتخابات دقیقًا مراقب جریان انتخاباداده

 بوده است. 
ای از اعضای صدر اتحادیه ضمن بیانات مفصل خود اضافه کرد که عده

طات کمیته ایالتی کارگران یا تشکیالت بین اتحادیه کارگران از ارتبا
اطالع هستند. لذا خواهشمندم تصویب المللی کارگران جهانی بی

فرمایید کلیه اعضای اتحادیه را از ارتباط تشکیالت خوزستان با 
های بین المللی کارگران مطلع نمایند. سرمایه داران با هم ارتباط اتحادیه
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توانند از تشکیالت بین المللی کارگران میکامل دارند لذا کارگران ایران ن
 جدا شوند. نطق صدر اتحادیه با کف زدن نمایندگان خاتمه یافت. 

 ماهه را به عرض نمایندگان رسانده پس 18مسئولین تشکیالت گزارش 
های آتشین بر علیه رژیم از ذکر نواقصات کار از طرف نمایندگان نطق

کت راف طرز عملی مبارزه با شردیکتاتوری شروع شده و مباحثات در اط
وقتی منفت و رژیم دیکتاتوری به میدان آمد باالخره کلیه عملیات هیات 

اتحادیه کارگران سری شرکت نفت مورد قبول و تمجید و تقدیس 
کت نمایندگان واقع گردید. ضمن مباحثات و این که چگونه باید با شر

رد کعملی را شروع نفت و نمایندگان ایرانی صفت آن شدیدترین مبارزه 
و ضربه مهلکی به آن شرکت وارد ساخت. صدر اتحادیه اظهار داشت 
که ما درظرف یک سال و نیم با عدم وسایل و مساعدت از مرکز 
تشکیالت توانسته ایم عظیم ترین تشکیالت کارگری را در خوزستان 

 ام دارانایجاد کرده بزرگترین سرمایه داران انگلستان را که عبارت از سه
ها را به طرف تشکیالت نفت جنوب است اغفال نموده، سوء ظن آن

 موهوم ملیون معطوف کرده، شر پلیس را از تشکیالت واقعی کارگران
 دور سازیم. 

در این کنفرانس مسائل جاری به قدری در محیط صمیمیت و با دقت 
شد که موجب حیرت و تعجب کامل نمایندگان کارگران حل می

 جرب شده بود. ارگانیزاتورهای م
 ودر این کنفرانس که به واسطه ضیق وقت کلیه مسایل با شتاب زدگی 

شد، مرام نامه و نظام نامه اتحادیه کارگران خوزستان به عجله حل می
ای از کارگران مبارز و کارآزموده در تصویب نمایندگان رسید و نیز عده

 ب شدند. کنفرانس به عضویت کمیته ایالتی اتحادیه کارگران انتخا
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یه با با این که از بدو تشکیل اتحادیه کارگران خوزستان رهبران اتحاد
ت بین اتحادیه بین المللی کارگران مربوط بوده و خود را وابسته تشکیال

دانستند. کنفرانس روش سابق هیات ایالتی رادر این المللی کارگران می
یه را ضای اتحادباره تأیید کرده و به هیات جدید دستور داد که کلیه اع

ضو و عطوری تربیت و تبلیغ نمایند که از روز ورود به اتحادیه خود را 
ستور دتابع اتحادیه بین المللی کارگران بدانند و همچنین در کنفرانس 
لسات داده شد که موضوع ارتباط با اتحادیه بین المللی به دفعات در ج

طق ارگران با منهفتگی کارگران مورد بحث و حالجی شود، تا این که ک
لک و فهم و شعور پی به اهمیت ارتباط با سازمان جهانی کارگران مما
د بر مختلف ببرند. در اولین کنفرانس نمایندگان کارگران تصمیمات شدی
 ضد عملیات کمپانی نفت جنوب و رژیم دیکتاتوری اتخاذ کردند. 

ر ب ضمنًا به هیات جدید دستور داده شد که به منظور موفقیت و غلبه
های سری در تماس و ارتباط دشمنان صنفی و آزادی با احزاب و سازمآن

نفت  باشند. رسوا کردن و پرده از روی ریا و عوام فریبی عمال کمپانی
 برداشتن، جزو دستور کنفرانس به هیات ایالتی بود. 

تأسیس مدرسه سری جهت تعلیمات سیاسی کارگران مورد تأیید و 
 د. نمایندگان یک باب مدرسه سری را کافیتمجید نمایندگان واقع ش

 وندانسته به هیات جدید توصیه کردند برای افزایش معلومات سیاسی 
ای از کارگران را به خارج طبقاتی کارگران وسایل تحصیل و اعزام عده

 از خوزستان فراهم نماید. 
ن مدت کنفرانس دوازده ساعت بود. بزرگترین و مهمترین جلسه کارگرا

ه ء حادثه خاتمه یافته، نمایندگان با خوشحالی و موفقیت ببدون سو
 منازل شان مراجعه کردند. 
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ویب در اولین کنفرانس مرام نامه و نظام نامه کارگران مطرح و به تص
لیه مرام نمایندگان رسید. برای این که وقت قارئین تضییع نشود، از ذکر ک

اریخ ترا که در آن  نامه و نظام نامه صرف نظر نموده بعضی از مواد آن
 گذراند. کمال اهمیت را داشت. به طور اختصار از نظر خوانندگان می

شناساندن شخصیت حقوقی اتحادیه کارگران » –مرام نامه  3ماده 
نًا در آن موقع تشکیل اتحادیه کارگران بدون این که قانو« خوزستان.

گر ایه را قدغن باشد، از طرف اداره شهربانی ممنوع شده، اعضای اتحاد
ها کردند، بدون رعایت قانون توقیف و به سیاه چالکشف می

انداختند. غالب دستگیرشدگان در اثر بدرفتاری مأمورین و خرابی و می
تاریکی و رطوبت مسکن و نداشتن غذای کافی و عدم وسایل حفظ 

سپردند. بنابراین تشکیالت به آزادی ها جان میالصحه در سیاه چال
 داد. بودن شخصیت حقوقی اتحادیه بسیار اهمیت میعمل و دارا 

چنانچه در مقاالت گذشته سختی زندگی و معیشت کارگران را تذکر 
د، به دادیم و نوشتیم که اکثر کارگران از حداقل زندگی هم محروم بودن

مبارزه جهت بهبود وضع »گوید: مرام نامه می 5همان مناسبت ماده 
 « ستاناقتصادی و زندگی کارگران خوز

وادار نمودن شرکت نفت به ایجاد بیمه کارگری از حیث  –مرام نامه  7ماده 
 بیکاری، پیری، حوادث و غیره 

 ناساندن حق اعتصاب ونمایشات کارگران ش –مرام نامه  9ماده 
های ورزشی و تفریحی و رای تأسیس باشگاهبسعی و کوشش  -12ماده 

 اجتماعی کارگران 
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رگران نظام نامه اتحادیه کا  
 شرایط عضویت: 

کلیه اشخاصی که با دسترنج و زحمت خود زندگی کرده،  .1
مستقیمًا و یا من غیر مستقیم از زحمت دیگران استفاده 

 توانند عضو اتحادیه باشند. کنند، مینمی
 مرام نامه و نظام نامه اتحادیه را بپذیرند.  .2
 سوءسابقه نداشته باشند.  .3

کنند به این که در جلسات اتحادیه مقید مینظام نامه ، افراد اتحادیه را 
مرتب شرکت نموده، حق عضویت خود را طبق مقررات نظام نامه 

فظ پرداخته و برای پیشرفت اتحادیه کوشا بوده، اسرار اتحادیه را ح
 نماید. 

نج نظام نامه اتحادیه کارگران خوزستان کلیه اشخاصی را که از دستر
ر اتحادیه محروم کرده است. به دیگران استفاده کنند از عضویت د
ها با رأی علنی بوه است. اعضای موجب نظام نامه، انتخابات اتحادیه

ه اتحادیه، تابع رأی اکثریت بوده، رأی نصف اعضای حاضر در جلسه ب
 عالوه یک نفر قابل اجرا بوده است. 

 پس از تصویب مرام نامه و نظام نامه و تعیین خط مشی اتحادیه که
ردید گآن ذکر شد، انتخاب هیات مدیره اتحادیه کارگران شروع قسمتی از 

 ند.و کارگران زیر با رأی اکثریت به عضویت کمیته ایالتی انتخاب شد
 اعضای کمیته ایالتی

 -3شعبان کارگر جراثقال  -2موسی جنوبی کارگر لوکوشاب  .1
حسن علی ثابتی کارگر کارهای  -4رمضان کارگر برق 
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رحیم خوئی  -6مبرنژاد سوهان کار سید خلیل پیغ -5سنگین 
4یوسف افتخاری کارگر ترینشاپ  -7سوهان کار  5 غالم  -8 

 غالم سام  -9روانی 
 اعضای هیات جدید اتحادیه بالفاصله پس از انتخاب شدن جلسه هیات

ها را انتخاب و نیز کمیسیونها را تعیین و راتشکیل داده مدیران کمیسیون
 نمایندگان رساندند. نتیجه را به شرح زیر به اطالع

 کمیسیون ها: 
کمیسیون  -3یغات کمیسیون تبل -2کمیسیون تشکیالت  .1

 -6میسیون اجرائیه ک -5یفات کمیسیون تشر -4بازرسی 
 صدارت 

ها مسئول اعمال کمیسیون خود بوده و بایستی اعضای مدیران کمیسیون
. صدر دکمیسیون را از افراد فعال و مورد اطمینان اتحادیه تعیین نماین

جرائیه اتحادیه مسئول کلیه عملیات اتحادیه است. تا ان موقع کمیسیون ا
 معنی و مفهومی نداشت. لیکن در خوزستان شرایط محل و موقع ایجاب

ها که تا آن روز معمول بود کمیسیونی به نام کرد که عالوه بر کمیسیونمی
 کمیسیون اجرائیه تشکیل گردد. 

اتحادیه کارگران خوزستان و اتخاذ پس از خاتمه اولین کنفرانس 
تصمیمات جدید و تعیین خط مشی اتحادیه، کارگران شروع به فعالیت 

نظیری کرده، نظر تشکیالت کارگران جهانی را متوجه پیشرفت بی
تشکیالت کارگران خوزستان  1308درخشان خود ساختند. در سال 

ر ظرف دو شد. دهای ایران محسوب میبزرگترین و فعالترین تشکیالت
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سال کار و فعالیت نمایندگان مرکز تشکیالت به قدری بزرگ و عظیم و 
کردند که مؤثر شده بود که بعضی از اعضای هیات مرکزی گمان نمی

تشکیالت این اندازه موفقیت بدست آورده باشد. تشکیالت خوزستان با 
 کرد. شد، دیناری از مرکز دریافت نمیحق عضویت کارگران اداره می

آقای سرجان کدمن منشی کل شرکت نفت انگلیس  1308اوایل سال  در
ان و ایران برای مذاکره درخصوص تمدید مدت قرارداد دارسی وارد ایر
ن شده با دولت وقت و نمایندگان مجلس شورای ملی و متنفذترین ایرا

های مهمی نایل شده بود. اشخاص مشغول مذاکره شده و به پیشرفت
ن کدمن دیکتاتوری وقت و یا در اثر تطمیع به سرجا فوق الذکر یا از ترس

 روی خوشی نشان داده بودند و بعضی از متنفذین، اگر مخالف تمدید
کردند علنًا با قرارداد بودند، در ان روزهای اختناق آزادی جرأت نمی

 انگلیسیها مخالفت نمایند. 
ان به های کارگران ایران به استثنای اتحادیه کارگران خوزستتشکیالت

قدری ضعیف و ناتوان بودند که قادر به هیچ گونه تظاهر و اقدام بر علیه 
تمدید قرارداد نبودند. در این موقع اتحادیه کارگران خوزستان تصمیم 
گرفت که با تمام قوا بر علیه تمدید قرارداد نفت قیام نماید و اولین بیانیه 

دقت کامل پلیس به را که با ژیالتین چاپ کرده بود با وجود مواظبت و 
4 6 اغلب دیوارهای شهر الصاق نموده و یا به وسیله پست شهری به مردم  

 فرستادند. 
 متن بیانیه 
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دیده  هموطنان گرامی : تجار و کسبه و مالکین و کارگران و زارعین زجر
اطالعی و و ستم کشیده از وقتی که دارسی  نام انگلیسی از مستی و بی

وءاستفاده کرده امتیاز نفت جنوب را عدم عالقه سالطین قاجار س
ه بهترین برخالف میل و صالح ملت ایران گرفت، یگانه امید ما، ایران را ک

ها آن یادگاری نیاکان ما است مورد تاخت و تاز ملت انگلیس قرار گرفته
عدالتی و غارت و چپاول دریغ نکرده در از هیچ گونه ظلم و تعدی و بی
نموده با انتریک و تحریک و اقدامات کلیه شئون کشور ما دخالت 

ن و مزدورانه ما را از بهترین نعمتهای دنیا که عبارت از آزادی زبا
سبه مطبوعات و تشکیالت است محروم کرده، در این موقع که دنیا چهارا

رود ما را از ترقی و تعالی بازداشته و چنانچه بر کسی به طرف ترقی می
 رود. و بدبختی و زوال می پوشیده نیست ایران رو به انحطاط

ها و سایر خائنین کشور ما دولت فعلی را تقویت کردیم و با شیخ خزعل
افکار  مبارزات و مخالفت کردیم و امیدوار بودیم که دولت فعلی نماینده
نخوار و منافع ملت بود، و ما را از چنگال اجانب و مخصوصًا کمپانی خو

های عی و کوشش و فداکارینفت نجات خواهد داد. متأسفانه تمام س
 ما بیهوده و تصورات ما پوچ و اشتباه و خطا بوده است. 

زد پس از آن که مقام دولت فعلی که ابتدا دم از آزادی و وطن پرستی می
اش خود را تثبیت کرد، ماسک وطن خواهی و آزادی خواهی از چهره

تشکیل  اند، قیافه حقیقی و واقعی دولت جانی و آزادی کش بابرداشته
  ها ظاهر گشت.دیکتاتوری و تهدید آزادی و تشکیالت

اند و در خاطر دارند که با چه ذوق البته هموطنان گرامی فراموش نکرده
و شوقی الغای کاپیتوالسیون را به همدیگر تبریک و تهنیت گفته، معتقد 
 بودیم که با الغای کاپیتوالسیون زنجیر اسارت ایران و ایرانیان پاره شده و
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بعد از این یک ایران آزاد و مستقل و خوشبخت و سعادتمند خواهیم 
داشت. متأسفانه آرزوهای ما جز تصورات و تخیالت و خوابهای خوش 

کنید آزادی محدود شده و چیز دیگر نبوده است. چنان چه مشاهده می
ها فعال مایشاء این مملکت مملکت رو به انحطاط گذاشته و انگلیس

نه فجایع و جنایت و دخالت در کار کشور ما خودداری شده و از هیچ گو
کنند. از قرار معلوم الغای کاپیتوالسیون برای کوتاه کردن دست نمی

 یگانه حریف دولت انگلیس در ایران دولت شوروی بوده است. 
هموطنان گرامی! سرجان کدمن منشی کل کمپانی نفت جنوب برای 

ران رد تهران شده و کلیه نوکتمدید قرارداد منحوص و منفور دارسی وا
اند با دار دولت انگلیس را که فعال زمامدار مملکت شدهوفادار و مارک

خواهند با تمدید قرارداد دارسی زنجیر عقیده شوم خود موافق کرده و می
اند محکمتر و اسارت را که به وسیله سالطین قاجار به گردن ما انداخته

 سنگین تر نمایند. 
دانیم که ن با تمدید قرارداد مخالفند. لیکن ما به خوبی میکلیه ملت ایرا

دولت دست نشانده انگلیس به افکار عمومی کمترین توجهی نکرده 
رارداد ققرارداد تمدید خواهد شد. به نظر ما یگانه راه برهم زدن تمدید 

ن دارسی راندن و بیرون کردن سرجان کدمن از ایران است. سرجان کدم
شود.  لی برنمی گردد مگر این که مواجه با قیام عمومیاز ایران دست خا

ی و اختناق قیام بر علیه تسلط انگلیسیها بر ایران، قیام بر علیه دیکتاتور
 آزادی و قیام برای به دست آوردن استقالل واقعی ایران. 

ما کلیه طبقات ملت ایران، مخصوصًا کارگران و زارعین ایران را دعوت 
صدا شده ودر این موقع یام مقدس و به موقع با ما همکنیم که در این قمی

ها واقع شده است. از بحرانی که وطن عزیز مورد تاخت و تاز انگلیسی
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فداکاری و جانبازی دریغ ننمایند ما به دولت دست نشانده گوشزد 
کنیم که ملت نجیب ایران با مذاکره تمدید قرارداد مخالف بوده اگر می

ا کند دولت پوشالی ایران با قیام مقدس ملت مواجه این مذاکره ادامه پید
 خواهد شد. احرار خوزستان. 

غاز آبعد از ورود سرجان کدمن منشی کل کمپانی نفت انگلیس و ایران و 
ان به نام مذاکره در اطراف تمدید مدت قرارداد نفت و انتشار بیانیه کارگر

 نی خوزستاناحرار خوزستان، مامورین خفیه شرکت نفت و اداره شهربا
سخت دستپاچه شد و مأمورین شهربانی به سخت گیری و بگیروببند و 

ی تفتیش عقاید مشغول شدند. عده زیادی از تجار و کسبه را که دارا
 ردند. کاحساسات ملی بودند بدون مجوز قانونی توقیف و از آبادان تبعید 

تبعید دسته جمعی از وطن پرستان خوش سابقه بیش از پیش محرک 
4هایگیریساسات مردم شده اهالی با وجود سختاح 7 شهربانی علنًا  

مخالفت خود را با تمدید قرارداد اظهار داشته و از تبعیدشدگان دفاع 
کرده، بر علیه رفتار قانون شکنانه دولت اعتراض کرده و برگشت تبعیدیها 

 را جدًا خواستار شدند. 
یه کارگران را ر بیانیه اتحادتوقیف و تبعید تجار و پیشه وران از آبادان تأثی

ستان بود. زجا صحبت از شب نامه احرار خوچند برابر کرده بود. همه
طرف و کسانی که از جریانات سیاسی دور بودند در اثر انتشار اهالی بی

داری بیانیه اتحادیه کارگران تشویق شده علنًا از احرار خوزستان طرف
 کردند. میکرده، با عمل ظالمانه دولت وقت مخالفت 

                                                 
 اصل : سختی گیری  47



226 
 

در این موقع اسمعیل نامی از اهالی دوان با احمد دوانی کارگر کمپانی 
کنند. از قرار معلوم نفت و عضو اتحادیه کارگران مناقشه لفظی می

اسمعیل احساس کرده بود که احمد داخل در جریانی است که از نامبرده 
محمد کند. اسمعیل برای اینکه از احمد انتقام گیرد، پیش مخفی می

4«لیبرآفیس»کرمانی منشی  8  دهد. رفته قضیه را به او اطالع می 
ل محمد کرمانی از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده با آقای متروی

طلع مرئیس پلیس شرکت نفت در آبادان مالقات کرده ایشان را از جریان 
 کند. می

ور باالخره شرکت نفت به آقای سلیمان خان رئیس شهربانی آبادان دست
دهد که از ایشان بازجویی شده و دستگیری احمد و رفقایش را می

 صحت و سقم اظهارات اسمعیل معلوم شود. 
یک  شهربانی ضمن تفتیش منازل کارگران از خانه سید خلیل پیغمبرنژاد

آورد که درواقع اهمیت نداشت جلد مرام نامه موقتی اتحادیه به دست می
 ان تنظیم شده بود. و قبل از کنفرانس اتحادیه کارگر

ز آقای رکن الدین مختاری به محض شنیدن کشفیات شهربانی آبادان، ا
کند که اگر آید. در مالقات اول سید خلیل را اغفال میاهواز به آبادان می

عین جریان را اعتراف کنند، آقای رئیس شهربانی وسیله سعادت و 
  اش را فراهم خواهد کرد.خوشبختی سیدخلیل و خانواده

بیچاره سید در اثر تهدید و تطمیع رئیس کل شهربانی خوزستان مجبور 
شناخت اقوام خودش بودند و ای را که میشود. چون عدهبه اعتراف می

شناخت که خدمتی به رئیس شهربانی نماید. ها کسی را نمیغیر از آن
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کند که اگر اعضای هیات مؤسسین کلوب ناگزیر به مختاری توصیه می
ها که یکی آقای شعبان و دیگری توقیف نمایند و دو نفر از آن کاوه را

رحیم خوئی بود تحت شکنجه و عذاب قرار گیرند. خیلی از قضایای 
مبهم به شهربانی روشن خواهد شد. چون اسامی و منازل هیات 
مؤسسین کلوب معلوم بود، با دستور مختاری کلیه اعضای هیات 

 کنند. می مؤسسین کلوب را دستگیر و بازجویی
ای از مؤسسین کلوب ورزش بیشتر موجب تشنج شهر دستگیری عده

 کند. شده و عصبانیت اهالی آبادان را فراهم می
کردند که این همه بگیر و ببندها برای عملی کردن چون مردم احساس می

بر  تمدید مدت قرارداد است از عمل شهربانی فوق العاده متنفر شده و
دولت وقت آلت دست نمایندگان سیاسی دولت  کسی پوشیده نبود که

 انگلیس بود و دراین موقع حساس خوزستان را از وجود مخالفین پاک
 کنند. می

الی در اثر حبس و تبعید رجال خوش سابقه و مورد عالقه و اطمینان اه
خوزستان حتی موافقین دولت وقت، از دولت سلب عقیده کرده، در 

 ت قرار گرفتند. عدم رضایت مردم ازردیف مخالفین دولت و شرکت نف
مذاکره با سرجان کدمن درخصوص تمدید نفت به حد اعالء رسیده و 

 بهترین موقع و فرصت برای برهم زدن مذاکره فراهم شده بود. 
ای از اعضای هیات ایالتی در زندان آبادان با رفقای دراین موقع عده

عیت و کارگران از موقبیرونی ارتباط پیدا کرده دستور صادر نمودند که 
طرف استفاده نموده اعتصاب عمومی اعالم عدم رضایت اهالی بی

 نمایند. 
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ها کلیه کارگران تصفیه خانه آبادان که عده آن 1308اردیبهشت  13در
 عبارت از چهارده هزار نفر بود اعتصاب کردند. 

ه کارگران تصفیه خانه آبادان دست ب 1308اردیبهشت  13روز دوشنبه 
 صاب عمومی زدند. اعت

د شرکت نفت برای آنکه اعتصاب به جاهای دیگر سرایت نکند دستور دا
ز که کارخانجات مسجد سلیمان به بهانه اینکه عید فرنگیها است، رو
د دوشنبه تعطیل شود. )در آن موقع تمرکز کارگران در آبادان و مسج

ان چند سلیمان بود، هفتگل و گچساران و غیره از لحاظ تعداد کارگران
 مهم نبودند.( 

کردند که: اعتصابیون جلو تصفیه خانه متمرکز شده، تقاضا می  
ه با کلیه محبوسین که به اتهام تشکیل اتحادیه و به جرم مبارز .1

ورود سرجان کدمن و مخالفت با مذاکره درخصوص تمدید 
 اند آزاد شوند. مدت قرارداد دارسی توقیف شده

که تکافوی حداقل به کارگران بندری حقوق بدهند  .2
 معیشتشان را نماید. 

کارگران سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق داشته  .3
 باشند. 

 کلیه جرایم نقدی ملغی گردد.  .4
 برای عموم کارگران متأهل و مجرد خانه تهیه شود.  .5
برای ایاب و ذهاب کارگران از منزل به کارخانه و برعکس  .6

 وسایط نقلیه تهیه شود. 
  تصفیه کرده در دسترس عموم کارگران بگذارند. آب آشامیدنی .7
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اخراج بدون علت کارگران که به میل انگلیسیها انجام شود  .8
 موقوف گردد. 

 موضوع اخراج ابد از کار و لیست سیاه )بالتکلیفی( از بین .9
 رفته کارگران بالتکلیف به کار گمارده شوند.

 وضع بیمارستان شرکت اصالح شود و بایستی کلیه کارگران .10
 بیمار به حساب شرکت معالجه شوند. 

 احترامی به کارگران ملغی گردد. کتک زدن و تعدی و بی .11
آزادی و شخصیت حقوقی اتحادیه کارگران به رسمیت شناخته  .12

 شود. 
اند به معلولین که بدون پرداخت دیناری از کار برکنار شده .13

اند مبلغی ای که دیدهنسبت به سنوات خدمت و میزان صدمه
 وان خسارت پرداخت گردد. به عن

 کارگران از حیث حوادث و پیری بیمه شوند.  .14
در فصل تابستان ساعات کار از هشت ساعت به هفت ساعت  .15

 تقلیل یابد. 
عائله کارگران در مریض خانه شرکت بستری و به طور مجانی  .16

 معالجه شوند. 
برای جلوگیری از اجحافات و گران فروشی تجار و به منظور  .17

ی کارگران شرکتی به نام شرکت تعاونی مصرف بهبود زندگ
کارگران با سرمایه کمپانی تأسیس شود که کارگران در آن 

 نظارت داشته باشند. 
چون به کارگران اطالع رسید که آقای سرجان کدمن منشی کل شرکت 
نفت )که برای عقد قرارداد به تهران آمده بود( محض اطالع از اعتصاب 
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مای مخصوص به لندن مراجعت کرد و مذاکرات عمومی کارگران با هواپی
درخصوص تمدید مدت قرارداد دارسی قطع گردید. لذا کارگران در 
اطراف عزیمت و مذاکره سرجان کدمن با مقامات مسئول درباره تمدید 

 قرارداد پیشنهاداتی ندادند. 
کم و  چون در آبادان ساخلوی نظامی نبود و تعداد پلیس و پاسبان بسیار

لوگیری اعتصابیون کافی نبود، در ظرف یک ساعت کلیه شهر برای ج
 آبادان به تصرف کارگران درآمد. 

 آقای آسایش حکمران آبادان درصدد برآمد که به وسیله نطق و دروغ
ز  پردازی از اعتصاب اساسی و پرشور کارگران جلوگیری نماید. یکی ا

قای حکمران ای به صورت آورزشکاران به نام استاد حاجی چنان کشیده
صد نواخت که چرخی خورده پا به فرار گذاشت. رکن الدین مختاری به ق

با  سخنرانی باالی نیمکتی رفت. کارگران نیمکت را از زیرپایش کشیده
ند. صدای مرده باد  عمال و نوکران کمپانی نفت از محوطه بیرونش کرد
ا ه رپلیس آبادان که برای جلوگیری از پیشرفت کارگران بطرف شهر را

ل مسدود کرده بودند  شاید به منظور حفظ بانک انگلیس بود در مقاب
نده حمله کارگران مجبور به عقب نشینی شده و به عمارت شهربانی پناه

ر شده و درب شهربانی را بسته پشت بام سنگربندی کردند. عمارت محق
شهربانی از طرف کارگران محاصره گردید. آقای مختاری که ادعای 

کرد، به رهبران کارگران متوسل شده و التماس و استفائه یفرعونی م
 کرد که از ورود کارگران به شهربانی جلوگیری نمایند.می
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4ای اندیشید شرکت نفت به قصد تخریب و افتضاح کارگران حیله 9 که  
اوباشان شهر را تحریک به غارت دکاکین مردم نمایند. کمیته اعتصاب 

گاه شده دستو ر داد که عده کثیری از کارگران چوب از تصمیم شرکت آ
به دست برای حفاظت بانک انگلیس و دکاکین مردم گمارده شوند. چون 
انگلیسیها از نقشه مزدورانه خود طرفی نبستند، دستور  دادند که 
پلیسهای آتش نشانی به کمک پلیسهای شهربانی بشتابند. کمپانی نفت 

5فورمی هستند غافل بود که کلیه ایرانیها در هر لباس و   0 از اعمال  
کرد که چون پلیسهای آتش نشانی ها متنفر هستند و تصور میناروای آن

اند و تحت دیسیپلین هستند در راه حفظ منافع کمپانی فورم پوشیده
 فداکاری خواهند کرد. 

ا چون اکثریت پلیس آتش نشانی مرام و دیسیپلین تشکیالت کارگران ر
یک  اعتصابیون ملحق شدند. در این موقع پذیرفته بودند. بالفاصله به

هالی فروند کشتی انگلیسی به آبادان رسید. کارگران آن که ایرانی و ا
بوشهر بودند )بعضی از کشتیهای انگلیسی که در خلیج فارس آمد و 

عتصابیون رفت دارند باربران دائمی از خود دارند( کشتی را ترک کرده به ا
 ملحق شدند. 

کردند. ن طرفدار اعتصابیون بوده و آنها را تقویت میکلیه سکنه خوزستا
انگلیسیها از ترس، کارگران آبادان را ترک کرده در واقع شهر از وجود 

ها باقی ای از آنها تصفیه شده بود، فقط یک عده کاله چوب پنبهآن
مانده بود که وسیله تفریح و سرگرمی اعتصابیون را فراهم آورده بود، 

                                                 
 شداصل: اندی 49
 ایرانی در هر لباس و فورمی باشد.  ۀاصل: کلی 50
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وب را مثل توپ فوتبال به هوا پرت کرده، تفریح و کارگران کاله چ
کردند. از سؤده مراجعت سرجان کدمن از ایران و موفقیت خوشحالی می

کارگران عموم اهالی خوزستان به استثنای چند نفر جاسوسهای شرکت 
 گفتند. خشنود بوده و به همدیگر تبریک می

 
 

 1308زنان کارگر در اعتصاب 
کردند مینارخانجات دیگر شرکت نفت، زنان کار ها و کدر تصفیه خانه

درت عظیم قبنابراین تشکیل اتحادیه زنان برای ما میسر نبود برای آنکه از 
ه زنان در تشکیالت استفاده شود. به افراد اتحادیه دستور دادیم ک

رزه منسوبین و محارم خود را با افکار و عقاید و روش اتحادیه و مبا
ایالتی  تیجه عمل و تأثیر گفتارشان را به اتحادیهطبقاتی آشنا نموده  ن

نموده،  کارگران خوزستان گزارش نمایند. کارگران دستور اتحادیه را اجرا
از این آزمایش نتایج خوبی بدست آمد که در موقع اعتصاب موجب 

 حیرت اداره پلیس و مخصوصًا رکن الدین مختاری گردید. 
ران گرویده وران خانه به اتحادیه کارگعائله کارگران در اثر تبلیغات نان آ

 های خانوادگی کارگران شرکت کردند. ها در جلسات حوزهو اکثر آن
ها افکار چون در اثر تبلیغات طوالنی و شرکت زنان دربعضی از حوزه

ها نسبتا باز و روشن شده بود، لذا در موقع اعتصاب زنهای کارگران آن
خانم محمدصادق، به یاری کارگران کمپانی نفت تحت رهبریت بانو زهرا 

شتافته و در تحریک و ترغیب کارگران و زد و خورد با پلیس رل بزرگی 
را بازی کردند. زهرا در ضمن نطق بر علیه عملیات ظالمانه کمپانی نفت 
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و حرکات غیرملی مأمورین دولت، رئیس کل شهربانی خوزستان را 
صاحب منصبان شهربانی ها و تقبیح کرده و در حضور جمعی از پاسبان

با صدای رسا ثابت کرد که اولیای شهربانی آلت دست کمپانی نفت بوده 
کنند. رکن الدین مختاری در مقابل حرف به ملت ایران خیانت می

حسابی و منطق محکم بانو زهرا مثل این بود که هیپنوتیز شده بود. اصال 
ای از زهرا با عدهیارای حرف زدن نداشته و سکوت اختیار کرده بود بانو 

 کرد. زنان هر آن کارگران را به مبارزه شدید و گرفتن حق خود ترغیب می
حرارت و عصبانیت و احساسات زنان بیشتر از مردان بود. زیرا عمل 

5مردها  1 با منطق توأم بوده و مواظب بودند از دستور تشکیالت خارج  
ان برعکس کاماًل نشده به روش عاقالنه تشکیالت لطمه وارد نیاورند. زن

تابع احساسات شده، دائما کارگران را به تصرف شهربانی و استخالص 
کردند. زنها به اصول آنارشی بیشتر مایل بودند و زندانیان تحریک می

اجبارًا دیسیپلین تشکیالت را قبول داشته و اوامر تشکیالت را اجرا 
فصاًل کتک ای از پاسبانان شهربانی از زنان کارگر مکردند. عدهمی

خورده و بعضی از مأمورین به قدری مرعوب شده بودند که در قضیه 
 آن اندازه وحشت زده نبودند.  1320شهریور 
خواستند به محمره رفته، مجسمه دیکتاتور وقت راسرنگون زنها می

ای سرباز  نمایند. ساخلوی نظامی خرمشهر از قضیه مطلع شده، عده
ز طرف دیگر هیات اعتصاب دستور برای محافظت مجسمه گماشتند. ا

دادند که از این عمل خودداری نمایند. چنانچه ذکر شد، در این موقع 
ها به محله خود که معروف آبادان از وجود انگلیسیها تصفیه شده بود. آن

                                                 
 اصل: مرده ها 51
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ای از سربازان که از ساخلوی محمره به بریم بود پناهنده شده، عده
ه انگلیسی نشین را محافظت های سبک محلفرستاده بودند، با مسلسل

 کردند. می
 غروب آن روز رئیس شهربانی به اعتصابیون پیشنهاد کرد که موقتاً 

ها مذاکره شود، های آناعتصاب را متوقف نمایند تا در اطراف خواست
ید. ولی کارگران اصرار داشتند که شهربانی توقیف شدگان را مرخص نما

تیجه مشغول کار شوند. نحصول ها تا خاتمه مذاکره و تا این که آن
 باالخره غروب رئیس شهربانی کارگران را راضی کرد تا  فردا مهلت

ند. بدهند با حاکم ایالت مذاکره شود تا فردا جمع رفقایشان مرخص شو
 کارگران به حرف پلیس اطمینان کرده شهر را به شهربانی سپرده به

 هایشان برگشتند. خانه
کمیته  زندانی را از  آبادان خارج ننمایند، برای آن که شبانه کارگران

ها را اعتصاب جمعی از کارگران را مأمور جاده اهواز نمود که ماشین
د. متأسفانه تفتیش نمایند، مبادا محبوسین را به طور مخفیانه از اهواز ببرن

 جاده اهواز منحصر به فرد نبود. 
ین م بود. از اانگلیسیها جاده مخصوصی داشتند که معروف به جاده بری

بور جاده جز انگلیسیها و مقربین و طرف اطمینان آنان کسی دیگر حق ع
شب  و مرور نداشت. عده کثیری از سربازان تازه وارد و پاسبانان نصف

 مودند. محبوسین را از راه بریم به محمره و از آن جا به اهواز منتقل ن
نگی های جخبر ورود کشتی 1308اردیبهشت  15روز چهارشنبه 

انگلیس به آبهای ایران جهت جلوگیری از اعتصاب منتشر گردید. صبح 
همان روز به قدر هشتصد نفر پاسبان و چندهزار نفر سرباز ایران وارد 

های کارگران را محاصره کرده، سیصد نفر از آبادان شده، بالفاصله خانه
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ده اجبارًا خانه نموکارگران را توقیف و بقیه را به زور سرنیزه روانه تصفیه
ای زن و بچه کارگران را به کار کردن وادار نمودند. در همان موقع عده

توقیف و فورًا به اهواز گسیل کردند که دو نفر از اطفال شیرخوار در بین 
راه از شدت گرما جان سپردند. دولت وقت از ترس مخالفت مردم و برای 

را آزاد نموده و التزام ها تسکین افکار عامه، محض ورود زنان به اهواز، آن
گرفته که به آبادان برنگردند. کلیه کارگران توقیف شده را همان روز به 
زندان اهواز منتقل نموده، چون زندان اهواز گنجایش این اندازه زندانی را 
نداشت، عمارت شهرداری اهواز را تخلیه و محبوسین را در آن عمارت 

مسجد سلیمان را توقیف و بدون  ای از کارگرانجا دادند. همان روز عده
ها بازجویی به عمل آید، از خوزستان تبعیدشان کردند. و نیز اینکه از آن

 ای از تجار و کارمندان آبادان را توقیف و به شهربانی اهواز فرستادند. عده
کرد اشخاصی که عضو باشگاه کارگران بودند یا عضو شهربانی تصور می

ها اطالع دارند. در الاقل از سازمان آنسازمان کارگری هستند و یا 
مورد و اشتباه بود درست است باشگاه صورتی که این تصور کاماًل بی

شد و کاوه را کارگران به وجود آورده و از طرف سازمان کارگری اداره می
طرف از قبیل آقایان سلحشور و علی باشی و ای از اشخاص بیما عده

ودند در باشگاه عضویت داشته و از غیره که کارمند دولت و شرکت ب
وجود تشکیالت سری کارگران اطالعی نداشتند. چند روز پس از توقیف 
و تبعید کارگران و تجار از آبادان آقای آسایش حاکم آبادان اعالمیه 
بلندباالیی انتشار داده و ضمن اعالمیه تذکر داده بود که اشرار دستگیر 

ه گردید. با این که مسئولین امور شدند و آبادان از وجود اشرار تسوی
کردند که حق با کارگران بوده و اولیای امور شرکت نفت صراحتًا اقرار می

اند. کمپانی غفلت کرده و طوری که الزم بوده حق کارگران را ادا نکرده
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کاسه گرمتر از  آش بوده و آقای آسایش کارگران ستمدیده کمپانی نفت 
 نامید. را اشرار می

صر نهضت کارگران ایران را تمجید کرده اعتصاب کارگران آبادان جراید م
را اولین نهضت ضداستعماری در شرق و بیدارکننده ملل شرق 

دانستند. روزنامه حبل المتین چاپ هندوستان از اعالمیه آقای می
کرد که کارگران باشرف آسایش اظهار تنفر و انزجار کرده و ثابت می

ضع زندگی و بهداشت و کثرت فشار مأمورین آبادان در نتیجه خرابی و
شرکت دست از کار کشیدند. چون آسایش و امثال آن آلت دست کمپانی 
نفت بودند، برای خوش آیند کمپانی نفت و حفظ منافع استعمارطلبان 

کنند. جراید عراق ضمن دفاع از شرکت نفت و آنان را حبس و تبعید می
ا نهضت حزب اشتراکی نامیده و دولت بریتانیای کبیر نهضت کارگران ر

5نوشتند که کارگران می 2 در نظر داشتند تصفیه خانه آبادان را آتش زنند،  
جراید اتحاد جماهیر شوروی از اعتصاب کارگران طرفداری کرده و در 
کنگره سندیکای جهانی، نمایندگان کارگران ایران و اتحاد جماهیر 

د انتقاد قرار داده و تذکر شوروی نمایندگان کارگران انگلستان را مور
اند. به جای حمله به دادند که از کمک به کارگران آبادان قصور کرده

 اند. دولت انگلیس سکوت اختیار کرده
توقیف کارگران مخصوصًا زنان در خوزستان عکس العمل شدیدی 
بخشیده، کلیه اهالی نسبت به دولت وقت بدبین شده و علنًا اظهار 

کردند. دولت برای تسکین افکار عمومی و برای می انزجار و نارضایتی
طرف جلوه دهد، عده کثیری از جاسوسین کمپانی را که آن که خود را بی

                                                 
 اصل: کارگران را  52
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شناختند دستگیر کرده و از خوزستان تبعید کرد. آقای محمد مردم می
کرمانی را که گزارش سازمان کارگران را داده بود با پرداخت پانصد تومان 

را به عراق فرستاد که بعد از مدتی به ایران مراجعت  انعام کمپانی نفت
 کرده، در کمپانی با شغل بهتری مشغول کار شد. 

و داعتصابیون و کارگرانی که قبل از اعتصاب توقیف شده بودند. مدت 
ار پلیس ماه در آبادان زندانی و تحت بازجویی شهربانی بوده، با وجود فش

فاع کرده، با تشریح فجایع با کمال شهامت و شجاعت از حق خود د
تبعید  کمپانی ثابت کردند که حق با اعتصابیون بوده و دولت حق توقیف و

 کارگران را نداشته است. 
و  پس از خاتمه بازجویی، کلیه محبوسین را به استثنای رحیم خوئینی

ظر نیوسف افتخاری برای مجازات به زندان خرم آباد فرستادند که تحت 
 وبه اعمال شاقه وادار کنند. کارگران باشهامت  آقای سپهبد احمدی

کشی و آجرکشی و مستراح مبارز خوزستان مدتی در خرم آباد به کاه و گل
 کردند. شوری و غیره مشغول بوده در سخت ترین شرایط زندگی می

نظر به این که سربازان و پاسبانان در دستگیری زنان و مردان کارگر 
نظیری نشان داده بودند، اولیای های بیها و از خودگذشتگیفداکاری

کمپانی نفت مقرر کردند در ازای خدمتشان، به هر نفر پاسبان ده تومان 
پول و یک دست لباس فورم و به هر یکی ازسربازان ده تومان پول به 
عنوان انعام بدهند. پاسبانان از شنیدن این خبر در پوست خود 

پاسبانان مبدل به یأس  گنجیدند. مدتی طول نکشید که خوشینمی
داشتند کلیه انعامی که گردید، زیرا از قراری که پاسبانان اظهار می

ها اعطا فرموده بود. )طبق کمپانی نفت در ازای زحمات و خدمات به آن
پیشنهاد افسران شهربانی اولیای کمپانی موافقت کردند که پول لباس را 
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انی را به جیب زده، به هر نیز نقدا بپردازند( افسران کلیه عطایای کمپ
 نفری پنج تومان پرداخته و دستور دادند که در این باره اظهاراتی نکنند. 
در هر صورت محبوسین مدتی در زندان خرمشهر به آجرکشی و غیره 

نی مشغول بودند. روزی آقای احمدی آنان را احضار کرده پس از سخنرا
 کنند. د کرده و تبعیدشان دهد از زندان آزادستور می

 
 

 متن سخنرانی امیراحمدی
اشتم کلیه محبوسین را که در اعتصاب من در نظر د -آقایان، کارگران

یرا شما سبب شده بودید که رواب ط ایران شرکت کرده بودند اعدام نمایم. ز
لحمدالله و انگلیس را تیره نموده و مملکت ما را به مخاطره بیاندازید. ا

افسران و سربازان وظیفه شناس به در سایه سعی و کوشش و مراقبت 
 کمپانی خسارتی وارد نیامد. 

با  از آنجایی که اعلی حضرت همایونی رئوف و مهربان و رعیت پرورند،
ها از تقصیر شما گذشته و شما را عفو فرمودند. لذا وجود خالف کاری

وید که من دستور دادم شما را از خرمشهر تبعید نمایند. بایستی ملتزم ش
 ستان مراجعت ننمایید. به خوز

ه با یک پس از خاتمه سخنرانی امیراحمدی، کارگران را از زندان آزاد کرد
 ند. وضع رقت بار با کامیونهای ارتش به نقاط مختلف ایران تبعید کرد

ها ای از تبعیدشدگان پس از مدتها بیکاری در مرکز و شهرستانعده
 مشغول کار شدند. 
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 فایده اعتصاب 
منشی کل کمپانی نفت در اثر اعتصاب عمومی سرجان کدمن  .1

کارگران مجبور شد، قطع مذاکره نموده و به لندن مراجعت 
 نماید. 

 حقوق کارگران از پانزده درصد الی پنجاه درصد اضافه شد.  .2
 کلیه کارگران بیکار در آبادان به کار گمارده شدند.  .3
 د. عموم بالک لیستیها )اخراج شدگان ابد( به کار گمارده شدن .4
 کارگران مصدوم و معلول را که بدون پرداخت خسارتی از کار .5

غی برکنار شده بودند، از اطراف احضار کرده و با پرداخت مبل
 رضایت گرفتند. 

 شروع به ساختن مساکن جهت کارگران باسابقه نمودند.  .6
احترامی و اخراج بدون علت و جرایم کارگران ملغی کتک و بی .7

 گردید. 
قیقا مپانی به ادارات مربوط دستور دادند که داز طرف اولیای ک .8

به عرایض شکایات کارگران رسیدگی کرده و رضایت خاطر 
 آنان را جلب نمایند. 

ای از مهندسین و مامورین انگلیسی که مورد تنفر و انزجار عده .9
 کارگران واقع شده بودند به زور از کار برکنار شدند. 

صا در مازندران و تبعیدشدگان در اغلب نقاط ایران مخصو .10
مل تهران شروع به فعالیت تشکیالتی کرده نتایج فراوانی از ع

 آنان عاید تشکیالت سری کارگران گردید. 
توانند به وسیله مبارزات طبقاتی کارگران امیدوار شدند که می .11

 به اوضاع اسف آورشان بهبودی بخشند. 
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 خسارت اعتصاب 
که هنوز هم به ن طوری خسارت دیدند ای از تبعیدشدگاعده .1

 سوزند. آتش فقر و پریشانی می
العاده عائله محبوسین و تبعیدشدگان متحمل صدمات فوق .2

شدند که در نتیجه، رشته زندگیشان طوری پاشیده شد که 
 ها تا امروز ممکن نشده است. جبران آن برای آن

اه ردو نفر از اطفال شیرخوار در موقع تبعید زنان کارگر بین  .3
 واز در اثر گرما و فشار مأمورین فوت کردند. آبادان و اه

و  دو نفر از رهبران اتحادیه کارگران را )آقایان رحیم خوشی .4
های یوسف افتخاری( مدت سیزده سال بالتکلیف در زندآن

ها ایران حبس کرده و از هیچ گونه فشار و تعدی درباره آن
 کوتاهی نکردند. 

نرفته،  ری آبادان کامال از بینپس از توقیف و تبعید کارگران تشکیالت س
ای از تبعیدشدگان نیز به کارگران مشغول فعالیت تشکیالتی بودند و عده

 وآبادان برگشته با اسم عوضی در تصفیه خانه مشغول کار شده و سر 
ت صورتی به تشکیالت داده بودند. تنها به علت دوری رهبران تشکیال

ل ز فعالیت برداشته و عمرونق سابقش را از دست داده درواقع دست ا
داد و چند ماه بعد از تبعید کارگران مجددًا در آهن مؤثری انجام نمی

ی فنیشی و جاهای دیگر اعتصاباتی تشکیل دادند که از لحاظ تشکیالت
 اعتصابات مهم نبودند. 

شاید خوانندگان محترم تعجب کنند از این که تاکنون اسمی از نهضت 
های بزرگ و صنعتی برده نشده است. تانکارگران مرکز و سایر شهرس

صنایع ماشینی در ایران کم بود و کارگران ایران مثل  1920چون تا سال 
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امروز در کارخانجات بزرگ متمرکز نشده بودند، در آن تاریخ مهمترین 
مرکز کارگری در ایران آبادان و سایر شهرهای نفت خیز خوزستان بود و 

ت اتحاد جماهیر شوروی، عده کثیری به علت معامالت تجارتی با دول
باربر و گرجی بان و غیره نیز در بندر پهلوی تمرکز یافته و متشکل شده 
بودند. بنابر اهمیت محل و فعالیت کارگران قبال توجه خوانندگان را به 
این دو شهر )آبادان و بندرپهلوی( جلب کردم. اکنون که از شرح نهضت 

گری فارغ شدیم. مختصری از کارگران این دو شهر کوچک و کار
ها را به عرض چگونگی تشکیالتهای کارگران مرکز و شهرستآن

خوانندگان رسانده و بعد خوانندگان را با نهضت کارگران ایران بعد از 
5 1320شهریور   آشنا خواهیم کرد. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1330اصل:  53
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 1320بخش سوم / فعالیتهای کارگری پس از شهریور 

 تهران 
ن کارخانجات عمده وجود نداشت. کارگران در در تهرا 1320در سال 

های کوچک از قبیل کفاشی و اهنگری و نجاری و خبازی و غیره کارگاه
نه مشغول انجام کارهای یدی بودند. عده قلیلی از کارگران در کارخا

وکار چراغ برق و جوراب بافی و کش بافی وچاپخانه و غیره با ماشین سر
کمتر  ر و مبارزه طبقاتی کارگران تهرانداشتند. لذا احساسات ضداستثما

های یدی تهران از کارگران سنگین صنعت نفت بود. کارگران کارگاه
رف ظغالبًا با کارفرمایان خود در تماس و معاشرت بوده با هم در یک 

خوردند. ظاهرًا زندگیشان شبیه هم بود گاهی عالوه بر مناسبت غذا می
یدا پگر با کارفرما مناسبت دوستی کارگری و کارفرمایی چه بسا که کار

زندگی  کرده و بعد از خاتمه کار نیز با هم به گردش رفته و اکثر با هم
 کردند. می

ترین کارگران تهران ترین و فهمیدهبا وجود مراتب فوق عده یا از حساس
از قبیل : آقایان عطاءالله آرش مکانیک و رضاقلی آرش و حجازی 

یقت کارگر کفاشی و محمد آخوندزاده موفق کارگر چاپخانه و مهدی حق
شدند کارگران تهران را متشکل کرده روزنامه حقیقت را که مدافع حقوق 

ای تشکیل دادند که کارگران بود منتشر نمایند. آقایان فوق الذکر اتحادیه
اغلب کارگران شهرداری و کفاشی و چاپخانه و غیره در این تشکیالت 

به حیات  1306تشکیالت تهران تا اوایل سال نیمه آزاد عضویت داشتند. 
خود ادامه داده و گاهی نمایندگان به اصطالح دست چپ را در مجلس 
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شورای ملی تقویت کرده با سلیمان میرزای اسکندری و امثال آن که 
 گرفتند. معروف به سوسیالیست بودند تماس می

ر هل هزاآقای سلیمان میرزا )وزیر معارف چ 1305در اول ماه مه سال 
ار سرنیزه( با آقای حسابی که یکی از رهبران کارگران تهران بود قر
ن  گذاشته که کارگران تهران در خارج شهر به مناسبت اول ماه مه جش

ها بیایند و بنا بود بگیرند و بعد از ظهر تظاهرکنان به باشگاه سوسیالیست
میرزا از طرف آقای حسابی از طرف کارگران و آقای سلیمان

 ها راجع به اهمیت اول ماه مه سخنرانی نمایند. وسیالیستس
متأسفانه آقای سلیمان میرزا قبل از خاتمه سخنرانی آقای حسابی 

رک تاحساس مخاطره کرده و کارگران را به مخاطره انداخته و جلسه را 
ای ها اینجا هم به کارگران خیانت کردند. پلیس عدهکرد. سوسیالیست

گردید. را توقیف نمود. ولی موفق به بازداشت حسابی ناز کارگران مبارز 
حسابی تهران را ترک کرد و کارگران از آن روز به ماهیت حزب 

های چپ نما مخالفت و مبارزه برده و جدًا با تشکیالتسوسیالیست پی
ر د کردند. از ان تاریخ دولت وقت به اهمیت تشکیالت کارگری پی برد 

 . صدد تعقیب رهبران آن برآمد
ده و آقای حجازی را که یکی از رهبران کارگران چاپخانه بود توقیف کر
یس، در زندان با شکنجه کشتند. فوت حجازی در زندان در اثر شکنجه پل
د که غوغای عجیبی در جراید اروپا برپا کرده و دیکتاتور وقت مجبور ش

 ای که منجر به فوت شود، دربارهبه رئیس پلیس دستور بدهد از شکنجه
 ها خودداری نماید. دست چپی

اتحادیه کارگران تهران مشغول فعالیت بود. در همان  1306تا اوایل سال 
ای از رهبران آن به خاک اتحاد جماهیر شوروی سال به علت تبعید عده
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های تشکیالت 1306و اختالفات داخلی تقریبا منحل شد. البته در سال 
بوجود آمده بود ولی تشکیالت مختلف از قبیل اتحادیه محصلین و غیره 

کارگری رونق اولی را از دست داده و افراد فعال آن پراکنده شده و درواقع 
 اتحادیه منحل شده بود. 

 اتحادیه کارگران تبریز 
ای از  عناصر انقالبی تبریز از قبیل آقایان مشهدی جعفر کاویانی، عده

ق شده بودند حسین معلم، حسین اتکا، آرداشس آوانسیان و غیره موف
د، ولی در تبریز چند نفر از کارگران کفاشی و قالی بافی را متحد نماین
ز طرف اواًل عده این کارگران به قدری قلیل بود که قابل ذکر نیست و ا

ند. فقط دیگر چون کارگران فوق الذکر دارای مرام نامه و نظام نامه نبود
قطه نظر تشکیالتی ناز کردند. لذا اعضای آن از عناصر انقالبی پیروی می

شد اتحادیه کارگری نامید. این تشکیالت کار مهمی این جمعیت را نمی
های سری بر علیه انجام نداده و فقط کارهایش منحصر به پخش بیانیه

رف طاین تشکیالت کشف گردید و رهبران آن از  1310دولت بود. در سال 
ر تبریز دمان انقالبی کمیته ساز 1310اداره پلیس تبریز توقیف شدند و در 

 منحل گردید. 

 اتحادیه کارگران اصفهان 
های کارگران تهران، انقالبیون ایران در صدد بعد از انحالل اتحادیه

برآمدند که در کلیه شهرهای کارگری ایران اتحادیه سری کارگر را برقرار 
نمایند. لذا آقایان سیدمحمد تنها و کامران برای ایجاد تشکیالت 

عازم اصفهان شدند. نام بردگان در مدت قلیلی موفق شدند کارگری 
ای از کارگران را متحد و متشکل نمایند. متأسفانه دیری نپائید، عده
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موضوع کشف شد و آقایان فوق الذکر از طرف اداره پلیس اصفهان 
اتحادیه کارگران اصفهان منحل  1310توقیف شدند. در نتیجه در سال 

 گردید. 
آورد، در که پلیس تحت الحفظ از اصفهان به طهران میآقای کامران را

نها شهر ری پلیس را اغفال کرده و از دست پلیس فرار کرد. سیدمحمد ت
 1311مدت دو سال در زندان قصر بالتکلیف توقیف بود. نامبرده در سال 

  صر درگذشتقدوایی در زندان در اثر گرسنگی و بی
 اتحادیه کارگران مشهد

تحت شکنجه پلیس در  زندان مشهد درگذشت. در مهدی طهماسبی 
بافی تحت رهبری یک نفر کارگر به نام اسمعیل مشهد کارگران قالی

اده متشکل شده بودند. این تشکیالت هنوز عملیات قابل ذکری انجام ند
 منحل گردید.  1309بود که از طرف پلیس کشف شد و در سال 

ی که یکی از رهبران بعد از انحالل تشکیالت مشهد، آقای طهماسب
م مشهد دانشمند و باسابقه کارگران بود، برای ایجاد سازمان کارگری عاز

طلع شد. چون آقای کام بخش )یکی از پنجاه و سه نفر( از محل ایشان م
گشت و محل و آدرس نامبرده را به بود و پلیس هم دنبال طهماسبی می

بانی داد. آقای جوانشیر رئیس شعبه تحقیقات اداره سیاسی شهر
یف شهربانی کل به اداره سیاسی مشهد دستور داد  که طهماسبی را توق
نجه و هرطور باشداز او کشفیاتی کنند. طهماسبی اقرار نکرد و تحت شک

 در زندان مشهد درگذشت. 
در دوره دیکتاتوری عده کثیری از آزادی خواهان و عناصر مبارز طبقه 

بردند. پس از شهریور ل زار به سر میها و تبعیدگاها با حاکارگر در زندان
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ها آزاد شده و با تبعیدیها به مرکز بازگشتند. در اثر زندانیان از زندان 1320
ورود قوای متفقین به ایران زمامداران وقت به قدری روحیه خود را باخته 

کردند. لهذا کسانی که بودند که جز نقشه فرار به چیز دیگری فکر نمی
ها و تبعیدگاههای ایران زجر و شکنجه فراوانی ندانمدتهای مدید در ز

دیده بودند، پس از ورود به مرکز در اثر غفلت زمامداران باز هم سرگردان 
 گشتند. و بیکار می

چیز عناصر زجردیده در دوره دیکتاتوری متشکل از دو تیپ متمکن و بی
 بودند. کسانی که متمول و صاحب امالک بودند از اوضع هرج و مرج

یکن استفاده کرده، مجددا امالک از دست رفته خود را تصاحب کردند. ل
بضاعت باز هم دچار مضیقه و فقر و بیکاری شده، وضع تیپ بی

وارد ایران  زندگیشان به مراتب بدتر از زندان و تبعیدگاه گردید. متفقین که
کردند که در ایران آرامش کامل برقرار شود شده بودند سعی و کوشش می

 بتوانند با خاطر آسوده از خطوط ایران برای حمل و نقل مهمات تا
ل مهمات استفاده نمایند. از این رو برای آن که تأخیری در کار حمل و نق

ال و پیش نیاید و نظم کاملی در ایران برقرار شود، شروع به تقویت رج
 زمامداران سابق  نظامیان فراری کردند. 

اند و بیش ها زجر کشیدهضی که مدتدر این صورت ممکن بود تیپ نارا
رای از پیش از اوضاع ناراضی شده به دشمنان متفقین بپیوندند لهذا ب

رضایت خاطر زجردیدگان دوره دیکتاتوری حزبی به نام حزب توده 
شود ]که[ دیپلوماتهای تشکیل دادند. از قراین این طور استنباط می

قشه باال بوده و حتی ن انگلیسی به محض اشغال قسمتی از ایران متوجه
ای از رهبران حزب توده را زمامداری آقای قوام السلطنه و شرکت عده

 در کابینه مشارالیه پیش بینی کرده بودند. 
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مدرک اظهارات فوق به قرار زیر است: آقایان مصطفی خان فاتح و ایرج 
اسکندری و دکتر یزدی، آقای بزرگ علوی را که هنوز از زندان مرخص 

دهند که عن قریب کلیه کنند و به نام برده مژده میود مالقات مینشده ب
شود و محبوسین سیاسی آزاد شده و آقای قوام السلطنه زمامدار می

5ای از اعضای حزب جدیدالتأسیس توده عده 4 در کابینه قوام شرکت  
خواهند کرد. از مالقات آقای فاتح معاون شرکت سابق نفت با آقای 

ایها در کابینه زمامداری آقای قوام و شرکت توده بزرگ علوی و مژده
شود که این موضوع قبال از طرف دیپلوماتهای انگلیس نامبرده معلوم می

پیش بینی شده بود. چطور شد که اعضای حزب توده در اولین کابینه 
 بعد از شهریور آقای قوام شرکت نکردند بعدًا معلوم خواهد شد. 

ور کامل مژده مذکور را به رفقای خود در آقای علوی با خوشحالی و سر
کند. لکن برخالف انتظار اظهارات مشارالیه موجب زندان ابالغ می

ها نسبت به خشم و غضب زندانیان سیاسی و انقالبی را فراهم آورده، آن
5کار کردن  5 کنند. باالخره برای آن که با احساسات با قوام مخالفت می 

ناراضیها به جبهه فاشیستی ملحق فاشیستی مبارزه شود و در ضمن 
نشوند، حزب توده تشکیل شد و مؤسسین آن حزب دستور داشتند کلیه 

ها را از کارگر و کارفرما و مالک و دهقان به عضویت حزب ناراضی
 بپذیرند. 

ای به نام روزنامه مردم ارکان حزب توده را منتشر کرد. این حزب روزنامه
صفر نوعی بود که با کمک آقای  صاحب امتیاز روزنامه مردم آقای

                                                 
 اصل: حزب توده  54
 اصل: آن ها از کار کردن  55
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مصطفی خان فاتح امتیاز روزنامه را گرفته بود، این روزنامه در اوایل 
شد و نامبرده در انتشار انتشارش با سرمایه شخصی آقای فاتح منتشر می

آن مداخله کامل داشت. آقای صفر نوعی پیرمردی بود علیل و معلول و 
کرد. آقای عباس نراقی ای نمیدر اداره کردن روزنامه کمترین مداخله

که یکی از پنجاه و سه نفر بود و مورد اطمینان و عالقه آقای فاتح بود 
کرد. مشارالیه از کاشان به نمایندگی مجلس شورای روزنامه را اداره می
5ملی انتخاب شد.  6  

ا بنا بود رضاشاه پهلوی از طریق بندرعباس از ایران خارج شود. لذ
در  دستور داشت که تا خروج پهلوی از ایران ما راشهربانی بندرعباس 

تکلیف محبوسین سیاسی و بال 1320زندان نگاه دارد. در اواخر آبان ماه 
بندرعباس )آقایان: حسین معلم، محمدشورشیان، رحیم همداد، 
آرداشس اوانسیان و یوسف افتخاری( از زندان آزاد شدند. احتمال 

انگلیس اشغال شود و در این ی رفت بندرعباس نیز از طرف قوامی
تظر صورت بازهم ممکن بود در چنگ انگلیسیها گرفتار شویم. لذا من من

زاده نامی دریافت هزینه سفر از شهربانی نشده، مبلغی از آقای علی
 قرض کرده با ایشان فورًا عازم تهران شدم. 

وارد تهران شده در مسافرخانه محقری واقع در سه راه امین حضور منزل 
کردیم. اول کسی که به دیدنم آمد آقای رضا روستا بود. از اظهارات آقای 

شد که رفقای تهران از تأخیر آزادی ما نگران بوده و برای روستا معلوم می
اند. البته از نجات محبوسین زندان بندرعباس بسیار فعالیت کرده

زحمات رفقا و مخصوصًا آقای روستا بسیار ممنون و از دیدارش فوق 

                                                 
 پانزدهم مجلس شورای ملی به وکالت رسید ۀعباس نراقی در دور 56
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العاده مسرور بودم. آقای روستا نیز از آزادی ما بسیار خوشوقت بود. 
کرد و من و آقای علی زاده مستمع بودیم. نامبرده آقای روستا صحبت می

کرد، رفقا حزبی تشکیل دادیم جای در وسط هر چند کلمه داد می
 نشستن نیست و باید فعالیت کرد.

از آقای متکلم الوحده  قطع کرده های بیهوده روستا راباالخره حرف
 راجع به چگونگی و موضوع حزب جدیدالوالده سئوال کردم. 

ن با اظهار کرد که: حزبی به نام حزب توده ایران تشکیل دادیم. متفقی
روش این حزب موافقت دارند، لذا پیشرفت حزب حتمی است. رفقای 
 مرکزی منتظر شما بودند. بنا است از کلیه عناصر ناراضی دعوت به

آید که عضویت حزب را بپذیرند. و اظهار داشت که مقصود اساسی ملع
رد که کحزب فعاًل مبارزه با فاشیزم و تقویت متفقین خواهد بود. اضافه 

آقای شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری سوسیالیست معروف رهبریت 
حزب را قبول کرده است. روستا با صدای مخصوص به خودش داد 

اند. ت حزب را پذیرفتهاد رفقای دکتر ارانی عضویکشید که اکثر افرمی
 باالخره روستا از وراجی خسته شده گفت: رفقا برویم حزب که برای
ر وضع کار و زندگی شما هم هر چه زودتر تصمیم بگیریم که مشغول کا

 شوید. 
طبیعت چقدر ظالم است، پس از این همه ذلت و شکنجه و گرفتاری 

لیمان سی و بدست آوردن لقمه نانی به درگاه حاال باید  برای رفع بیکار
 میرزای بازیگر پناهنده شویم. 

دیگر سکوت جایز نبود و الزم بود رفیق ساده لوح را متوجه اشتباهش 
کرده و مورد سرزنش و انتقاد قرار داد. خطاب به آقای روستا گفتم شما 

بهتر از  شرمانه رفقای دکتر ارانی کاماًل مطلع بودید وهای بیاز خیانت
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ف به مسلک و ای از آنان محض رفع توقیدانستید که عدههمه می
ترین رفیقشان آقای دکتر تشکیالت و مخصوصًا دانشمندترین و صحیح

ارانی خیانت کرده باالخره آن مرد شریف را به کشتن دادند. خودت در 
ای و خوب گفتی که اینها پروکاتور هستند. شما تحصیل کردهزندان می

انی که در حزبی که عناصر مختلف از قبیل مالک و دهقان و کارگر دمی
ها منافع مشترکی ندارند و عاقبت یک و کارفرما جمع شوند چون آن

چنین حزب چه خواهد شد. شما سلیمان میرزای سوسیالیست را 
چه خیانتی به ما کرد. به جای این که  1305دانی که در شناسی و میمی

ها سازش کرده و ی را به جامعه معرفی نمایید با آناین قبیل عناصر خائن
ترین و فهمیده ترین اید که به وسیله آن حزب حساسحزبی بوجود آورده

طبقه زحمتکش را سرگردان و منحرف نمایید. اساسًا شما حق نداشتید 
ها قبل از مراجعت مجربترین و مبارزترین و باسابقه ترین رفقا از زندان

 ها حزبی تشکیل دهید. ها و مشاوره با آنهرستانهای شو تبعیدگاه
ت بایستی تصمیم به تشکیل و یا انحالل حزب با نظر و موافقت اکثری

تاتوری در ردیف ما بر علیه رژیم دیک 20رفقایی باشد که قبل از شهریور 
کردند و اضافه کردم که هرگز بیکاری و گرسنگی عدالتی مبارزه میو بی

های تواند مجبور کند که با عناصر خائن و با روشمن و رفقای مرا نمی
 غلط و خطرناک موافقت نمائیم. 

آقای روستا ظاهرًا از کرده خود نادم شد و تقصیر حزب شوله قلمکارش 
را به نام حزب توده به گردن دیپلماتهای خارجی انداخت و گفت مطمئن 

آلمان قریب منحل خواهد شد. لذا قوای فاشیزم باشید حزب توده عن
در خاک اتحاد جماهیر شوروی پیشرفت سریعی کرده و به سرحد قفقاز 
رسیده است. از پیشرفت قوای فاشیزم در خاک شوروی سلیمان میرزا 
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آید و بسیار مرعوب شده و چند روز است تمارض کرده و به حزب نمی
کنند. بنا شد که پس از رفقایش نیز عقب نشینی کرده و فعالیت نمی

توده از رفقای مقیم مرکز دعوتی به عمل آورده و در تشکیل  انحالل حزب
زاده در ها مشورت شود، آقای علیهای پرولتاری با آنانواع تشکیالت

 مذاکرات حضور داشته و با من موافق بود. 

 های مستقل کارگری علت مخالفت دیپلماتهای شوروی با اتحادیه
انحالل حزب توده به نتیجه  پس از آن که مذاکرات با آقای روستا راجع به

ای از رفقا عضویت حزب توده را قبول نکرده و مثبت نرسید، من و عده
تنفر خود را  از حزب علنًا ابراز داشتیم و بعد از آن که اعضای حزب توده 

ها کامال مأیوس شدند، شروع به یک سلسله تبلیغات از همکاری ما با آن
د. موضوعی که حزب توده انتخاب دامنه داری بر علیه رفقای ما نمودن

خواست با انتشار آن دیپلماتهای شوروی را برعلیه ما کرده بود و می
ترین موضوع بود که غیرممکن بود برانگیزد در آن زمان بهترین و برگزیده

تأثیر باشد. در مأمورین دیپلماسی و نظامی دولت شوروی در ایران بی
در « ت»دسته »شد: وع میپرواکاسیون حزب توده با جمله زیر شر

یک سلسله مقاالت در روزنامه مردم تحت عنوان باال منتشر « . زندان
در زندان دسته تروتسکی معروف وزیر « ت»شد و منظور از دسته می

از خاک  1307جنگ سابق اتحاد جماهیر شوروی بود. این مرد در سال 
اتحاد جماهیر شوروی به علت مخالفت با کمیته مرکزی حزب 
کمونیست روسیه به خارجه تبعید شده و مرکز خود را در مکزیک قرار 
داده و جدًا با رهبر احزاب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی مبارزه 

کرد. حزب کمونیست روسیه و دولت اتحاد جماهیر شوروی می
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تروتسکی را بزرگترین و خطرناکترین دشمن رژیم سوسیالیستی روسیه 
 دانستند. می

اخل در مکزیک کشتند و با رفقا و طرفداران تروتسکی در د تروتسکی را
کردند. لذا جمله طرفداران و دسته و خارج روسیه جدًا مبارزه می

تروتسکی برای برانگیختن مامورین شوروی بر علیه ما بهترین و 
ترین موضوع بود که ممکن نبود به هدف اصابت نکند. حزب برگزیده

ند، یعنی خطرناکترین ر تروتسکی بودنوشت که اینها طرفداتوده می
دشمنان دولت شوروی سوسیالیستی هستند و این موضوع را به 

 کردند. نمایندگان لشکری و کشوری دولت شوروی تلقین می
ان و در صورتی که زندانیان سیاسی به علت عدم ارتباط با خارج از زند

ریه و های کذایی ایران از نظمحروم بودن حتی از خواندن روزنامه
اطالع بودند. پس مخالفت تروتسکی با دولت جماهیر شوروی کاماًل بی

ها طرفدار تروتسکی و مخالف در این صورت چگونه ممکن بود آن
 استالین باشند؟ 

پروواکاسیون حزب توده به هدف اصابت کرد. بعضی از مأمورین شوروی 
خودداری جدًا با ما آغاز مخالفت کردند، حتی از تبلیغات برعلیه ما 

های خارجی کردند. نظر به این که ما قصد ارتباط با دیپلماتنمی
های خارجی در امور داخلی و نداشتیم و اساسًا با مداخله دیپلمات

های کرد که دیپلماتتشکیالتی مخالف بودیم. به حال رفقا فرق نمی
ها شوروی تحت تاثیر پروپاگاند اعضای حزب توده واقع شده، با آن

ها ها باشند. رفقا نه از موافقت دیپلماتنمایند و یا طرفدار آن مخالفت
خواستند استفاده نمایند و نه به قدری جبون بودند که از مخالفت می
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های حزب جهت آنان باکی داشته باشند. رفقا در مقابل دروغ پردازیبی
 توده کوچکترین اقدامی به عمل نیاوردند. 

ده با در ایران بیشتر به اشتباه دچار شاین سبب شد که مامورین شوروی 
ان با رفقا مخالفت نمایند. پایه و اساس مخالفت مامورین شوروی در ایر
ده و رفقای ستمدیده ما از این جا سرچشمه گرفت که بعدًا شدت پیدا کر

یه در روزنامه ایزوستیا و دوست ایران و رادیوهای شوروی نیز بر عل
های حزب توده و در الت روزنامهکارگران زجردیده به وسیله مقا

 رادیوهای شوروی شدیدًا تبلیغات کردند. 
های آتش جنگ جهانی دنیا راکم و بیش دچار عسرت و بدبختی شعله

طرف به واسطه های جنگ در کشور ایران بیساخته بود. تأثیر خرابی
نداشتن تشکیالت صحیح و رجال دلسوز بیشتر از کشورهای جنگنده 

  شد.محسوس می
قیمت اجناس به طور سرسام آوری باال رفته ولی حقوق کارگران و 

بعد از  کارمندان از میزان قبل از جنگ تجاوز نکرده بود. کارگران ایران
ن به قدری دچار عسرت و بدبختی شده بودند که شاید تا آ 20شهریور 
 سابقه باشد. تاریخ بی

بضاعت بقه بیتحصیل خواربار علی الخصوص نان کذایی سیلو برای ط
مخصوصًا برای کارگرانی که مجبور بودند از صبح تا غروب در 

ها و غیره کار کنند بسیار مشکل و گاهی غیرممکن کارخانجات و کارگاه
هایی بود. کارگران، تشکیالتی نداشتند که بتوانند به وسیله آن، با بدبختی

ی نیز هنوز که پیش آمد کرده مبارزه نمایند، رعب و ترس دوره دیکتاتور
از آنان ضایع نشده بود که بدون کمک و راهنمایی دیگران در صدد ایجاد 
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سازمان کارگری برآیند. امید کارگران به حزب جدیدالوالده توده و 
 کارگران مبارزی بود که تازه از زندان دیکتاتوری نجات یافته بودند. 

توری و دیکتا بنابراین کارگران تهران همه روزه به کارگران زندانی دوره
 کردند. ها استمداد میتوده مراجعه کرده و از آن

یلی حزب توده مخالف و مانع ایجاد سازمان کارگری در ایران بود و دال
کرد، ظاهرًا صحیح و که برای مخالفت با سازمان کارگری اقامه می

گفتند که فعاًل باید از تشکیل اتحادیه منطقی بود. اعضای حزب توده می
یس ن خودداری کرد، زیرا ممکن است نمایندگان دیپلوماسی انگلکارگرا

تحادیه او آمریکا  در ایران تصور نمایند که نمایندگان شوروی در تشکیل 
ا از کارگران نظر و مداخله دارند. در این صورت دولت انگلیس و امریک

هاست رنجیده، شاید در تحویل مهمات و دولت شوروی که متفق آن
 به شوروی اشکال تراشی نمایند. کمکهای دیگر 

معنی بود، زیرا به نظر رفقای ما این منطق و استدالل بسیار ضعیف و بی
ای محتاج اواًل متفقین درمقابل حمالت برق آسای دولت آلمان به اندازه

همدیگر بودند که ممکن نبود در نتیجه تشکیل اتحادیه کارگران که به 
نتیجه عمل ما هم که منجر بهبودی اهمیت بود و ها بسیار بینظر آن

کردند شد که درواقع برای متفقین یا تولید میاوضاع زندگی کارگران می
و یا مشغول حمل مهمات بودند از همدیگر برنجند و این رنجش موجب 
وقفه در تحویل مهمات به شوروی گردد. در ثانی متفقین وقتی که 

لوماتهای شوروی هیچ گونه مشاهده کردند که اتحادیه و اعضای آن با دیپ
ارتباطی ندارند و مطمئن شدند که مأمورین شوروی در ایران در امور 

ای ندارند، چه دلیل دارد که ایجاد تشکیالت تشکیالتی ما مداخله
کارگری در ایران با دست کارگران ایرانی که در دوره دیکتاتوری سیاه که 
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مأمورین شوروی داشتند نه قوای شوروی در ایران بود و نه ارتباطی با 
شدیدترین مبارزه را با مرتجعین مخصوصًا با شرکت نفت کرده بودند 

 انگلیس و آمریکا از دولت شوروی برنجند. 
توانستیم در مقابل بدبختی و گرفتاری کارگران دست رد به سینه ما نمی

ها بزنیم. لذا در اثر تقاضا و فشار کارگران درصدد تشکیل اتحادیه آن
زل آقای اتحادیه کارگران را در من 1321ان برآمدیم. در اوایل سال کارگر

سیدعیسی حسینی واقع در خیابان ری کوچه آبشار تشکیل دادیم. 
 ردند. مرامنامه اتحادیه را آقای علینقی حکمی با نظر اینجانب تنظیم ک

 در کنفرانسی که در منزل آقای حسینی تشکیل گردید، اغلب کارگران
نظام  ران شرکت کرده بودند. در این کنفرانس مرام نامه وکارخانجات ته

یب نامه اتحادیه مطرح و کلیه مواد آن تصویب گردید. نمایندگان تصو
میده شده نا« اتحادیه کارگران و برزگران»کردند که اتحادیه جدید با اسم 

شخاص که بتواند از حقوق زارعین ایران نیز دفاع نماید. در کنفرانس ا
تخاب کمیته مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران ایران انویت زیر به عض

 شدند. 
 آقای رضا خیاط  .1
 انصاری کارگر تسلیحات  .2
 سید عیسی حسینی کارگرر چاپخانه  .3
 مهندس عتیقه چی  .4
 یوسف افتخاری کارگر سابق نفت جنوب  .5
 خلیل انقالب قاضی عدلیه  .6
 عباس حسینی  .7
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ضای ای از افراد فعال اعنمایندگان دستور دادند که هر چه زودتر عده
ها جهت تشکیل اتحادیه اعزام کردند. کنفرانس از اتحادیه به شهرستان

صبح تا غروب ادامه داشت، کلیه نمایندگان تعهد نمودند که برای 
 .پیشرفت مقاصد اتحادیه کارگران و برزگران ایران فداکاری نمایند

 اتحادیه کارگران و برزگران آذربایجان و مازندران 
طبق دستور کنفرانس شهری و تصویب هیات مرکزی موقت اتحادیه 

کیل کارگران و برزگران ایران، خلیل انقالب و یوسف افتخاری برای تش
ها اولی عازم آذربایجان و دومی عازم مازندران اتحادیه در شهرستان

 گردید. 
ست. ادر مازندران تا ان تاریخ حزب توده اتحادیه کارگری نداشت، سهل 

ادیه ن چه در گذشته تذکر دادیم حزب توده اساسًا مخالف تشکیل اتحچنا
کارگری بود، لذا کارگران داخل در تشکیالت حزب توده نشده، عده 
قلیلی از کارگران شاهی و بهشهر و معدن زغال سنگ زیر آب عضویت 

 حزب توده را پذیرفته بودند. 
وری دوره دیکتاتچنان چه در گذشته ذکر شد، کارگران که تازه از فشار 

ی بود که نجات یافته بودند اثر ترس و واهمه رژیم دیکتاتوری در آنان باق
کردند اسمی از سازمان کارگری به زبان برانند و کارگران هرگز جرأت نمی
توانند با یک کردند که زمان عوض شده و دیگر کارفرمایان نمیتصور نمی

دتها در را زندانی کرده و م تلفن به کالنتری و یا اداره سیاسی طرف خود
 گوشه محبس گرسنه و برهنه و بالتکلیف نگاه دارند. 
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 همان طوری که کارگران مرعوب کارفرمایان و مأمورین دولت بودند،
 1320مأمورین دولت و کارفرمایان نیز در اثر پیش آمد شهریور ماه  

 روحیه خود را باخته باطنًا در خوف و هراس بودند. 
 راه آهن مازندران به علت پیش آمد جنگ و حمل مهمات عده کارگران

ن از جنوب به شمال به مراتب بیشتر از کارگران کارخانجات مازندرا
نندگان بودند. از طرف دیگر عده کثیری از کارگران راه آهن، مخصوصًا را

ه لوکوموتیو در اتحاد جماهیر شوروی کارگر بوده، با کارگران روسی
تی این در مسائل سازمان کارگری و مبارزه طبقاتماسی داشتند. بنابر

کارگران  واردتر از کارگران دیگر بودند. لذا نویسنده تصمیم گرفتم قبالً 
ران راه آهن شمال را متشکل نموده و بعد با کمک و مساعدت آنان کارگ

 کارخانجات و معادن و غیره را متشکل نمایم. 
ره اندارم باقیمانده دوبه علت خرابی اوضاع زندگی و فشار پلیس و ژ

واهمه  ودیکتاتوری کارگران مستعد  مبارزه بودند. فقط الزم بود که ترس 
ارگران کرا از آنان ضایع نمود. ما قبل از همه تصمیم گرفتیم ترس را از 

 دور سازیم. لذا به واسطه تشکیل کنفرانسها و سخنرانیها و تشریح
بعد  ل کارگران پل سفید واوضاع کارگران را تشجیع و ترغیب کرده و او

کارگران کارخانجات شاهی حاضر شدند عضویت اتحادیه کارگران را 
لیلی کلیه پذیرفته و اوامر هیات مرکزی اتحادیه را اجرا نمایند. در مدت ق

ه در کارگران راه آهن شمال از گرمسار و بن کوه تا بندرشاه متشکل شد
ر هر کارگران راه آهن نظطول راه آهن شمال تابلوی اتحادیه و باشگاه 

 کرد. مسافری را جلب می
بعد از متشکل شدن کارگران راه آهن، اتحادیه کارگری در معدن ذغال 
سنگ زیر آب تشکیل گردیده و دامنه توسعه تشکیالت در ظرف چند ماه 
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به گرگان و گنبدکاووس کشیده شد. هرقدر تشکیالت کارگری بیشتر 
گردید و از جلوی کارفرمایان افزوده میشد، ترس نمایندگان دولت و  می

کردند. این عقب نشینی کارفرمایان موجب کارگران عقب نشینی می
شد. تشکیالت کارگری را که در شهرها و تشویق کارگران می

های مختلف ایجاد شده بود به استثنای چند نفر روشنفکر خود دستگاه
از رهبران کارگران  کردند. برای نمونه، اسامی بعضیکارگران اداره می

 کنم: مازندران را ذیال ذکر می
رگران، در گرگان آقایان بابایی و علوی وکالی دادگستری. در بندرشاه کا

ی در ساری آقایان دکتر جاوید دندان پزشک و نوروزی . در شاهی آقا
ای دیگر. در معدن ذغال سنگ زیر آب آقای سید حمدالله و عده

 سفرچی و حکیمی راننده لوکوموتیو. در سلمان. در پل سفید آقایان
ن کوه بفیروزکوه آقایان حضرتقلی آزموده و احمد راننده لوکوموتیو. در 

ها و کارخانجات رهبریت با خود آقای حسینی. در بعضی از ایستگاه
 کارگران بود که اسمی از آنان برده نشد. 

گران ت کاردر تبریز نیز آقای خلیل انقالب موفقیتی حاصل کرده و اکثری
و ترقی اتحادیه  هکند. توسعتبریز را متشکل و به فعالیت وادار می

صوصًا کارگران و برزگران ایران در تبریز استاندار و کارفرمایان و مخ
ها درصدد برمی آیند که به هر نحوی حزب توده را به وحشت انداخته، آن

یه اتحاد شده از پیشرفت اتحادیه جلوگیری نمایند. پیشرفت غیرمنتظره
میته کمازندران و تبریز که به هیچ مقام داخلی و خارجی بستگی نداشت، 

گیرند با تشکیل اتحادیه مرکزی حزب توده را متوحش کرده، تصمیم می
 جدید وابسته به حزب توده با تشکیالت کارگری مبارزه نمایند. 
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ه شد حزب توده از پیشرفت اتحادیه کارگران و برزگران ایران وحشت زده
 1321برای مخالفت و ایجاد شکاف در صفوف کارگران در اواخر 

های کارگران تشکیل داده به وسیله ای به نام شورای اتحادیهاتحادیه
کرد که با اسم نویسی در اتحادیه مذکور  اعالمیه از کارگران دعوت می

 تحت نظر حزب توده برای دفاع از حقوق صنفی خود متحد شوند. 
تحد آن تاریخ قسمت عمده کارگران کارخانجات ایران م در صورتی که در

ن اتحادیه شده بودند و تا ان روز غیر از اتحادیه کارگران و برزگران ایرا
 دیگری در ایران تشکیل نشده بود. 

زب لذا تشکیل اتحادیه جدید از طرف حزب توده مقدمه شکافی بود که ح
گران ایجاد توده به نام حزب دست چپ در صفوف و تشکیالت کار

رین تزلزلی تهای دیگر حزب توده، کوچککرد. این اعالمیه و اعالمیهمی
ت در در اراده و عقیده کارگران ایجاد نکرده و همچنین با کمال صمیمی

گونه مازندران و آذربایجان برای توسعه و تحکیم تشکیالت خود از هیچ
 کردند. مخصوصًا در پرداخت حق عضویت وفداکاری دریغ نمی

شد، در نتیجه های مالی کمترین قصوری از آنان مشاهده نمیکمک
 شد. دائما به قدرت مالی ما افزوده می

ای نگرفت و کاماًل مأیوس حزب توده وقتی که از انتشار اعالمیه نتیجه
شد، ناچار دست به دامن مأمورین شوروی در ایران و دولتهای وقت 

توانستند  با خواهش میگردید. مأمورین شوروی در بحبوحه جنگ ن
حزب توده با کارگرانی مبارزه نمایند که زحمت حمل مهمات از جنوب 

ها بود. در صورت مخالفت با کارگران، ممکن بود به شمال به دوش آن
به حمل مهمات لطمه وارد شود، لذا به تحریکات حزب توده ترتیب اثری 
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ها شوروی  را خسته نها آها دستبردار نشده، در شهرستانندادند، ولی آن
 کردند که اتحادیه فاشیستی در ایران بسته شود. کرده، دائما تقاضا می

ای دهع»تلگراف زیر از تبریز رسید:  1322با کمال تأسف در اوایل سال 
ل انقالب از اوباش با تحریک استاندار غفلتًا به اتحادیه هجوم آورده خلی

ور ه و غارت کردند. با دسترا مضروب و مجروح کرده، اثاثیه را شکست
ن رسید نامه دیگری از تهران به م« استاندار خلیل انقالب تبعید گردید.

 ده. شکه از مضمونش پیدا بود در مرکز نیز بین رفقا اختالفاتی ایجاد 
5نمودم اگر به تهران مراجعت نمی 7 ممکن بود اتحادیه مرکزی منحل   

 شد. می
وج ارسید که تشکیالت مازندران به این نامه و تلگراف، موقعی به من 

اره آن قدرت رسیده و کارگران مازندران قادر بودند مستقاًل از عهده اد
 برآیند، لذا فورًا به تهران حرکت کردم. 

یرا اختالفات شدیدی مابین اعضای  مراجعت به مرکز به موقع بود، ز
گیری ای از اعضای اتحادیه مرکزی کناره هیات مرکزی ایجاد شده و عده

ران به جان کرده  و چند نفر از آنان به جای امور اتحادیه و راهنمایی کارگ
اری همدیگر افتاده، از هیچ گونه بدگویی و تحریکات بر علیه هم خودد

کردند. مسبب اختالفات آقایان سید عیسی حسینی و خلیل انقالب نمی
 بودند. علت، اختالفات شخصی و منبع آن خودپسندی آقایان بود. 

کارگرانی که بعد از مدتی تازه قدم به اجتماعات گذاشته با یک امیدی 
آمدند و بیشتر امید آنان به رهبریت در صدد احقاق حق خود بر می

صحیح هیات مرکزی بود، در اثر اختالفات مابین اعضای کمیته مرکزی 

                                                 
 نمودممی اصل: 57
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و ناسزاگویی آقایان خلیل انقالب و سید عیسی حسینی و عدم توجه آنان 
ر تشکیالت و منافع طبقاتی کارگران مجددًا از تشکیالت و به امو

هایشان پناهنده شده بودند. اجتماعات مایوس شده به گوشه خانه
تشکیالت که در باب همایون واقع شده بود به کلی بسته شده، مدتی 
کرایه آن عقب افتاده، کارگران جلساتی تشکیل نداده و حق عضویت نیز 

کیالت مرکزی در حال انحالل بود. حزب توده نپرداخته و در حقیقت تش
ها از اختالفات و خودپسندی رفقا کاماًل استفاده کرده برخالف شهرستان

در تهران تشکیالت وابسته به خود را تقویت کرده، با جلب عده کثیری 
های کارگران از کارگران به اتحادیه جدید سر و صورتی به شورای اتحادیه

های کمیته مشکالت زیاد، اصالح و جبران باختهداده بودند. با وجود 
مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران ایران به نظر ما سهل و آسان ولی 

 اصالح و آشتی مابین آقایان حسینی و انقالب میسر نبود. 
ی از الزم بود  کمیته مرکزی جدیدی انتخاب شود و در این انتخابات یک

 آقایان فوق الذکر دعوت نشود. 
ده آقای انقالب در تشکیل اتحادیه کارگران آذربایجان زحمت کشیچون 

یم و موفق شده بود جمعی از کارگران را متشکل نماید. لذا رفقا تصم
نون گرفتند در انتخاب کمیته مرکزی از حسینی دعوت به عمل نیاید. اک

خواهیم کمیته مرکزی را انتخاب کنیم اتحادیه کارگران مازندران که می
 داد. سازمان کارگران آذربایجان را به آینده خوبش نوید می قوی شده،

متأسفانه در مرکز نه محلی داریم جلساتی تشکیل بدهیم و نه پولی داریم 
محلی اجاره نمائیم و مبلغی نیز از بابت کرایه محل سابق اتحادیه مرکزی 

کنند که از تشکیالت مازندران مقروضیم. بعضی از رفقا پیشنهاد می
الی بگیریم ولی من عقیده مندم به هر طریقی شده کارگران تهران کمک م
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مخارج سازمان را بپردازند. زیرا مطالبه کمک مالی از کارگران مازندران 
ممکن است موجب یأس آنان را فراهم آورد. رفقا پیشنهاد مرا پذیرفتند و 
 بنا شد فعاًل کمیته مرکزی انتخاب شود تا بعد راجع به امور مالی فکر

 کنیم. 
از عده اعضای سابق اتحادیه دعوت به عمل آمد، اشخاص زیر به 

 عضویت کمیته مرکزی انتخاب شدند: 
یوسف افتخاری صدر و مدیر تشکیالت، خلیل انقالب مدیر تبلیغات، 

 چی منشی. عباس حسینی مدیر امور مالی ، انصاری و مهندس عتیقه
عه سرایدار شرکت مقاطچون محلی برای جلسات نداشتیم، لذا به وسیله 

کاری معتمدی از عمارت واقع در مقابل بانک مرکزی استفاده 
اطالع بودند. باالخره کردیم. هیات مدیره شرکت از این موضوع  بیمی

)بعد  بعد از یک ماه موفق شدیم کارگران پراکنده را جمع آوری نمائیم.
پور در از یک ماه تشکیل جلسات سری(. یک باب  اطاق از آقای فری 

کارگران  1321الله زار اجاره کردیم، تابلوی اتحادیه مرکزی در اسفندماه 
رکزی متهران با تجلیل و کف زدن باالی اتحادیه زدند. اثاثیه اتحادیه 

موقع نصب تابلو عبارت بود از: یک میز شکسته عسلی که عباس 
حسینی داده بود و شش عدد میز مستعمل که به مبلغ چهل تومان 

 ری کرده بودیم و یک کوزه و یک لیوان آب خوریخریدا
هیات مرکزی جدید با برنامه صحیح به توسعه تشکیالت تهران پرداخته 
موقعیت قابل توجهی به دست آورد. اوضاع کارخانجات تهران و رفتار 
کارفرمایان با کارگران بسیار متفاوت و متضاد بود. در کارخانجات 

کرد با کارگران بسیار رای متفقین کار میتسلیحات ارتش که در آن تاریخ ب
ها تبدیل به سرباز خانه شده و شد. در حقیقت کارخانهبدرفتاری می
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رفتند. شاید رفتار دول غرب کارگران در حکم اسرای جنگی به شمار می
بود. رؤسای کارخانجات با سربازان مغلوب و گرفتار به این سختی نمی

رین بهانه چندین روز در کارخانه توقیف فوق الذکر کارگران را با کوچکت
دادند. اگر از طرف آنان مختصر اعتراضی به این عمل خالف و زجر می

اش محروم شد، فورًا معترض را حبس و از مالقات به عائلهانسانیت می
کردند. شاید برای خوانندگان قابل قبول و بعدًا از کارخانه اخراج می
شدند. درار که عمل طبیعی است مانع مینباشد که کارگران را حتی از ا

ساعت معینی برای رفع حاجت کارگران تعیین کرده بودند و در غیر این 
 موقع آنان مجاز نبودند از کارگاه خارج شوند. 

دادند برای رفع حاجت از کارگاه خارج شوند، وقتی که به آنان اجازه می
یاد و تعداد مستراح کم و وقت کافی  غالب  نداشتند، لذاچون عده آنان ز

های رؤسای شدند. فجایع و سختگیریآنان موفق به رفع حاجت نمی
توان به خوبی کارخانجات تسلیحات ارتش را از چند مثال فوق می

 فهمید. 
ها هدر برخی از کارخانجات برعکس رفتار کارفرمایان و مدیران کارخان

را رد نکرده و  های آنانبا کارگر نسبتًا خوب و در حدود امکان خواست
 کردند. از بعضی کمک و مساعدت در حق آنان مضایقه نمی

ایها در کارخانجاتی نفوذ کرده بودند که نسبتًا اوضاع زندگانی توده
بود.  کارگران آن خوب بوده و مخالفت مدیران کارخانه با تشکیالت کمتر

ته های کارگران وابسحزب توده کارخانه سیمان را ستاد شورای اتحادیه
ای دانستند. در آنجا نفوذ کامل داشته  در سیلو نیز عدهبه حزب توده می

شکیالت تاز کارگران را متشکل کرده و در دخانیات کارگران را کاماًل به 
  جلب کرده، تا ممکن بود آنان را فریب داده و گمراه کرده بودند.
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م تماهیات مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران ایران تصمیم گرفت که 
قوای خود را صرف متشکل کردن کارگران یک کارخانه کرده پس از 

ازد. تحکیم مبنای تشکیالت آن کارخانه به سازمان کارخانه دیگری بپرد
ود. اواًل اهمیت سیلو در آن تاریخ از هر حیث برای اتحادیه کارگران مهم ب

 شدبا جلب کارگران سیلو، اتحادیه تقویت شده و حزب توده تضعیف می
افتاد که و ثانیًا حساسترین نقطه صنعتی تهران به دست اتحادیه می

توانست در آن موقع قحطی و بحرانی، هر آن دولت را اتحادیه مرکزی می
موفق  به تعطیل  کارخانه تهدید نموده، به گذشت وادار نماید. در سیلو

شدیم که اکثریت کارگران را جلب نموده، حزب توده را در اقلیت 
م. برای اداره کردن تشکیالت جنوب تهران و تجمع کارگران بگذاری

 عمارتی در چهارراه مختاری از آقای سرهنگ مظهری اجاره کرده، در
کتورهای باذوق آذربایجان در ازای اختیار کارگران گذاشتیم. عده ای از آ

کردند، روزهای ای که در موقع تعطیل از عمارت اتحادیه میاستفاده
ان را ادن نمایشات اخالقی و مجانی کارگران و عایله آنتعطیلی را با د

 کردند. محظوظ می
پس از متشکل کردن کارگران سیلو ارگانیزاتورهای اتحادیه دستور 
داشتند که در کارخانجات تسلیحات ارتش که کارگران آن فوق العاده در 
فشار بودند سازمان کارگری را برقرار نمایند. تشکیل اتحادیه علنی در 
کارخانجات ارتش عملی نبود. برای برقراری تشکیالت در آن 

ای از کارگران را کارخانجات ابتدا الزم بود با ایجاد سازمان مخفی، عده
تربیت کرده، بعدا به وسیله آنان اکثر کارگران را به تشکیالت جلب کرد. 

ای از کارگران لذا قباًل در کارخانه تخشایی و بعدًا در مسلسل سازی عده
را به وسیله آقایان انصاری، حسن کندی، آشوری، محمدعلی و چند نفر 
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دیگر به طور مخفی به تشکیالت جلب کردیم. با این که اکثر کارگران 
کارخانجات باال عضویت اتحادیه کارگران را پذیرفته بودند. مرتبًا حق 
عضویت خود را پرداخته و تحت تعلیمات هیات مرکزی انجام وظیفه 

، هنوز رؤسای شعبات کارخانجات از ظلم و تعدی و گرفتن نمودندمی
 رشوه از کارگران و توقیف و اخراج آنان دست بردار نبودند. 

تحمل رفتار رؤسای شعبات با کارگران برای اعضای هیات مرکزی و 
فعالین تشکیالت غیرممکن بود. برای جلوگیری از عمل ناپسند رؤسای 

عتصاب وادار کرد. متأسفانه تشکیل شعبات الزم بود کارگران را به ا
اعتصاب در آن تاریخ ابدًا به سالح تشکیالت نبود، زیرا کارخانجات 

کرد. در صورت وقوع اعتصاب، محققًا تسلیحات برای متفقین کار می
کردند. با وجود این هیات کارگران را به طرفداری فاشیزم متهم می

یقی باشد، کارگران مرکزی اتحادیه کارگران تصمیم گرفت به هر طر
تسلیحات رااز این وضع ناگوار و غیرقابل تحمل رهایی بخشد. لذا طبق 
تصمیم  دستور هیات مرکزی اتحادیه، کارگران مجاز بودند هر یکی از 

ترین رؤسای شعبات مزاحم آنان شود. در خارج از کارخانه با سخت
تصمیمات  1322وضعی مجازات نمایند. یکی از رهبران اتحادیه در سال 

هیات مرکزی را به رؤسای شعبات ابالغ نموده، ضمنًا اعضای هیات 
محلی اتحادیه کارگران قورخانه و مسلسل سازی را به آقایان معرفی 

رفتاری کرده، بدون نظر کرده، دستور داد که بعد از این با کارگران خوش
مل مدیران هیات محلی اتحادیه کوچکترین اقدامی در مورد کارگران به ع

نیاید. از آن تاریخ کارگران علنًا شروع به تبلیغات نموده و در مدت 
کوتاهی، بقیه رفقایشان را به تشکیالت جلب نموده و کارگران 
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کارخانجات تسلیحات از آن روز بزرگترین نیروی اتحادیه کارگران و 
 داد. برزگران را تشکیل می

ه تشکیل شد. در سایر کارخانجات تهران نیز اتحادی 1322در سال 
سازمان برای تشکیل جلسات عمومی به محل وسیعتری محتاج بود، 

واجو لذا خانه آقای سپهبد شاه بختی را واقع در خیابان استخر کوچه خ
رده، کماهیانه به مبلغ چهارصد تومان به اسم آقای خلیل انقالب اجاره 

ا باالی آن تابلوی روزنامه گیتی ارگان اتحادیه کارگران و برزگران ایران ر
عمارت نصب کرده و جلسات عمومی اتحادیه در آن عمارت تشکیل 

 شد. می
ای که حزب توده موفق به تشکیل آن در اتحادیه 1322در اوایل سال 

های زیر آب و شاهی مازندران شده بود عبارت بودند از شورای اتحادیه
ه بود، و بهشهر. در بهشهر چون اتحادیه کارگران و برزگران تشکیل نشد

لذا کلیه کارگران، بهشهر تحت نفوذ حزب توده بودند. در شاهی کارگران 
حزب توده اکثریت داشتند. در زیرآب چند نفر اوباش و بدسابقه 
عضویت حزب توده را پذیرفته بودند. این اشخاص مورد تنفر کارگران 
معدن و زغال سنگ زیرآب بوده، اهالی نسبت به آنان به قدری بدبین 

ز طرف اعضای شد، اهالی اهایی که در آنجا میکه حتی سرقت بودند
دانستند. بعضی از اشخاص فوق الذکر بعدها مرتکب قتل حزب توده می

و جنایت نیز شدند. با وجود عضویت چنین افراد در حزب توده، کارگران 
صالح ابدًا حاضر نبودند  عضویت آن حزب را قبول نمایند. بنابراین 

اتحادیه و کارگران معدن زیرآب ناراحت نبود، همیشه  خاطر ما از طرف
منتظر پیش آمدی بودیم که از آن استفاده کرده کارگران شاهی را از 
چنگال افراد نادان حزب توده رها نماییم. این پیش آمد بدون زمینه سازی 
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و به طور ناگهانی ظاهر شد و رفقای ما حداکثر استفاده را از این پیش 
ثریت کارگران شاهی را به اتحادیه کارگران و برزگران شاهی آمد کرده و اک

جلب کردند. این پیش آمد عبارت از رقص عین الله پهلوان در یکی از 
 روزهای سوگواری بود. تفضیل آن به قرار زیر است: 

ر یکی از ایام سوگواری مسلمین با یکی از روزهای جشن اتحاد جماهی
اهی و نماینده حزب ارگر نساجی شکند. پهلوان که کشوروی تصادف می

ای خود و رهبر شورای اتحادیه کارگران وابسته به حزب توده بود. به رفق
دهد که برای اجتماع سخنرانی در میدان شاهی حاضر شوند. دستور می

ر آن مکان دعده کثیری از اهالی نیز که در ان روز بیکار بودند برای تماشا 
 شوند. حاضر می

ای وضیحی درخصوص جشن داده، بالفاصله عدهپهلوان مختصر ت
ص شروع به کف زدن کرده و پهلوان دست دخترش را گرفته، شروع به رق

ای مهاجر، نه فقط کنند. این عمل پهلوان و دخترش و کف زدن عدهمی
بر علیه  اهالی را از حزب توده متنفر کرد، حتی بومیهای مازندران را نیز

دین یه وادار کرد. زیرا پهلوان روزی چنقوای نظامی شوروی در آن ناح
ز پیش ابار به کمندان شوروی واقع در میدان شاهی رفته و بعد از آن که 

کرد که کلیه عملیاتی که انجام آمد چنین شایع میکمندان بیرون می
دهد طبق دستور کمندان است. از روز رقص پهلوان، رفقای ما در می

شاهی  ای اتحادیه کارگران و برزگرانشاهی بیشتر محبوبیت پیدا کرده بن
زب حرا مستحکم کردند. ولی بومیها جدا بنای مبارزه و مخالفت را با 
ن آغاز توده و عمال آن را گذاشته، سختترین مبارزه را با حزب و حامی آ

 کردند. 
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ستور دبعد از تبعید خلیل انقالب از تبریز اتحادیه کارگران تبریز به 
سته شد. مدت شش ماه احدی حق نداشت حتی استاندار آذربایجان ب

ز شش ابرای سرکشی و رسیدگی به اثاثیه نیز به اتحادیه وارد شود. بعد 
اندار ماه در نتیجه اقدامات اتحادیه مرکزی و فشار کارگران تبریز است

ر کتاب اجازه داد که اتحادیه مجددًا دایر شود ولی به شرط آن که یک نف
رگران صدر و رهبر اتحادیه شود. با این که کافروش به نام هالل ناصری 

رفتند، به دستور استاندار، هالل ناصری اتحادیه را افتتاح و زیر بار نمی
شود چند نفر از تیپ خودش به عضویت هیات مدیره ایالتی موفق می

کند ای به اتحادیه مرکزی نوشته و تقاضا میمنصوب نماید. و ضمنًا نامه
 طرف هیات مرکزی به رسمیت شناخته شود. هیات مدیره جدید از 

رتبًا دراین موقع کارگران ارتباط خود را از هیات مرکزی فطع نکرده، م
دادند. کارگران به طور انفرادی و دسته جریان کار را به مرکز اطالع می

ای که هالل ناصری افتتاح کرده، اتحادیه»نوشتند: جمعی به مرکز می
ین اتحادیه اا است، اتحادیه مال ما نیست و ما به فقط اثاثیه آن متعلق به م

ن رفت و آمد نخواهیم کرد. هالل ناصری آلت دست استاندار آذربایجا
 « خواهد کارگران را اغفال نماید.است وبا دستور او می

صمیم هیات مرکزی اتحادیه کارگران  برزگران ایران ت 1/2/22در تاریخ 
هالل  یی اتحادیه کارگران از چنگالگرفت که یوسف افتخاری را برای رها

احکام  عزیمت دارد. لذا 3و سرلشکر مقدم استاندار آذربایجان به استان 
 زیر از طرف هیات مرکزی صادر گردید: 

 اتحادیه کارگران آذربایجان: »
آقای یوسف افتخاری صدر اتحادیه مرکزی کارگران ایران از طرف هیات 

ایران مأموریت دارد اتحادیه ایالتی  مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران
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آذربایجان را  دقیقا تفتیش کرده و نتیجه را به هیات مرکزی گزارش دهد. 
کلیه کارگران موظفند در پیشرفت و تسهیل کار نامبرده کمال مساعدت 

 « و همراهی نماید.

 اتحادیه کارگران و برزگران آذربایجان: »
حادیه کارگران و برزگران آقای یوسف افتخاری صدر هیات مرکزی ات

حادیه ایران ماموریت دارند که با کمک و مساعدت کارگران آذربایجان ات
رگران را از هیات مدیره فعلی تحویل گرفته. به هیات منتخبه از طرف کا

هستند،  تحویل نماید. چون نامبرده نماینده اتحادیه مرکزی در آذربایجان
ایت ایشان انجام وظیفه کلیه کارگران موظفند تحت رهبریت و هد

 « نمایند..
کرد یمنظور از  صدور حکم بازرسی این بود که کمیته مرکزی پیش بینی م

 که اگر هالل ناصری متوجه شود که اتحادیه از دست او خارج خواهد
هم شد، ممکن است به کمک استاندار اسباب مزاحمت مأمور مرکز را فرا

ی به مرکز فقط به منظور بازرسآورد، ولی اگر تصور نماید که نماینده 
دیگر  آذربایجان آمده، احتمال دارد کمتر مزاحمت فراهم آورد و از طرف

ور دنماینده مرکز در مدت بازرسی وقت خواهد داشت که کارگران را به 
 د. خود جمع کرده و به کمک آنان اتحادیه را از تصرف هالل خارج ساز

ه اولی را که به موجب آن حق یوسف افتخاری عازم تبریز شد، اعتبارنام
تفتیش داشت به آقای استاندار و هالل ناصری ارائه داد. آقایان فوق 
الذکر به تصور این که پس از بازرسی، نماینده مرکز اتحادیه قالبی را به 
رسمیت خواهد شناخت، نماینده مرکز را با خوش رویی پذیرفته و اجازه 

. هالل ناصری و سرلشکر مقدم دادند که تفتیش الزمه را به عمل آورد
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در نظر داشتند اتحادیه کارگران آذربایجان را از اتحادیه کارگران ایران 
کرد، ولی جدا سازند. این مطلب را سرلشکر مقدم صراحتًا  اظهار نمی

گفت که اتحادیه کارگران آذربایجان باید هالل ناصری با کمال وضوح می
به واسطه انزجار عمومی کارگران  از مرکز جدا شده و مستقل گردد، ولی

از هیات مدیره جدید، ناچار شد تسلیم شود که نماینده اتحادیه مرکزی 
با اقتدار تمام اتحادیه را تفتیش نموده و از هیات مدیره جدید تحقیقات 
الزمه را به عمل آورد. هالل ناصری اصرار داشت، اتحادیه مرکزی، 

ت بشناسد و به وسیله این شناسایی هیات جدید اتحادیه تبریز را به رسمی
کارگران را به اتحادیه جلب نماید و در نظر داشت اتحادیه کارگران 

 آذربایجان را مستقل  سازد. 
ید، باالخره بازرسی شروع شد و برای نظارت در بازرسی هیات مدیره جد

 ای از نمایندگان کارخانجات مختلف نیز دعوت به عمل آمد. عده
نظر به درهم و برهم بودن کارها چندین رز طول کشید و  بازرسی اتحادیه

در بین هیات مدیره جدید جز آقای محمد خانیان کارگری وجود 
نداشت، همه کاسب و مقاطعه کار و غیره بودند. از یک نفر مهاجر که 
عینک دودی به چشم داشت و لباس کارگری پوشیده بود سوال گردید 

باشید؟ پاسخ داد که قالی بافم، و ه میکه نماینده و منتخب کدام کارخان
نماینده کارگران قالی بافی هستم. میرمجید حسینی که متخصص در 
قالی بافی بوده و در تبریز معروفیت داشت و ضمنًا نماینده کارگران 

ای بافی نیز بود داد کشید که آقا شما کارگر کدام کارگاه هستید؟ عدهقالی
اطاق مجاور جمع شده بودند احضار کرد  از کارگران قالی باف را که در

و معلوم شد که این شخص نه اینکه قالی باف نیست و حتی کارگر هم 
نیست. قضیه با این که جدی بود در عین حال وضع مضحکی به خود 
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کشیدند بفرمائید ببینیم کارگر کدام کارگاه گرفت. کارگران اتصااًل داد می
ای بافها از کثرت شرمندگی به بهانه هستید؟ باالخره نماینده قالبی قالی

 از اطاق خارج شد و دیگر این نماینده را ندیدیم. 
ا از کلیه اعضای هیات مدیره بازجویی شد. ضمنًا سوال گردید که آی

ا مطالعه راعضای هیات مدیره نظام نامه اتحادیه کارگران و برزگران ایران 
ی هیات مدیره اظهار داشتند ل دارند یا نه؟ کلیه اعضااند و آن را قبوکرده

ارند.به موجب که نظام نامه اتحادیه را مطالعه کرده و تمام مواد آنرا قبول د
ن نظام نامه اعضای هیات مدیره چون کاسب و مقاطعه کار و کارچاق ک

توانستند عضو اتحادیه باشند.نظام نامه ورود این قبیل و غیره بودند، نمی
اتحادیه  بود.با این که  استاندار طرفدار اشخاص را به اتحادیه منع کرده

رفت که کمک مالی نیز به اتحادیه کرده هالل ناصری بود و تصور می
کرده باشد، ولی در بازرسی معلوم شد استاندار به اتحادیه کمک مالی ن

ه است. از وقتی که هالل ناصری اتحادیه را افتتاح کرده بود، کرای
ی رداخت نشده بود. فقط مبلغی براعمارت، پول برق و تلفن و غیره پ

وم وجه تهیه گل جهت تقدیم به استاندار خرج کرده بودند که از قرار معل
 آن را آقای هالل ناصری از کیسه خود پرداخت کرده بودند. 

شد. آقای از دفاتر محاسباتی دوره خلیل انقالب نیز چیزی مفهوم نمی
دیه زار تومان به اتحاخلیل انقالب ظاهرًا در موقع تصدیش مبلغ سه ه

و  نه  خرج کرده بود، متأسفانه نه محل درآمد مبلغ فوق الذکر روشن بود
رداخته هزینه اش. کارگرانی که به اتحادیه اعانه داده و یا حق عضویت پ

 بودند، قبض رسید دریافت نکرده بودند. 
خالصه اوضاع اتحادیه بسیار بد و یأس آور بود. چون هیات مدیره 

عضویت اتحادیه را نداشتند، لذا کارگران به اتحادیه صالحیت 
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داند و اتحادیه آمدند. در این صورت معلوم است حق عضویت نمینمی
دیناری درآمد نداشت، مدت هشت ماه بود کرایه عمارت و غیره پرداخت 

 نشده بود. 
ای از مرکز وارد شده، به تصور این چون صاحب خانه شنیده بود نماینده

اش به من مراجعه زافی آورده هر روز برای مطالبه کرایه خانهکه پول گ
 کرد. می

یاد زبدتر از همه مخارجم تمام شده بود. در صورتی که خرابی به قدری 
 بود که چند ماه وقت الزم داشت تا اصالح گردد. 

ل اشکاالت خارج کمتر از مشکالت داخلی اتحادیه نبود. استاندار هال
یه را رد از این رو هالل ناصری حاضر نبود اتحادکناصری را تقویت می

ز و به آسانی تحویل نمایندگان واقعی کارگران نماید. حزب توده تبری
ای از مهاجرین و تشکیالت به اصطالح مبارزه با فاشیزم به وسیله عده

کردند. یگانه امید ما، کارگران مقامات دولتی تا ممکن بود کارشکنی می
بایستی در مدت کوتاهی آنان را جمع آوری می کارخانجات بودند که

ها اتحادیه را از چنگ هالل و رفقایش خارج سازیم. کرده به قدرت آن
ت در طول مدت بازرسی موفق شدیم نمایندگان کارگران کلیه کارخانجا

ای از کارگران متعصب به اتحادیه جلب نمائیم. نمایندگان تبریز را با عده
عداز ظهر در اتحادیه حاضر شده در امور همه روزه از ساعت شش ب

کردند. این کارگران با کمال خلوص نیت و مانند بازرسی نظارت می
 کردند. سرباز فداکار از دستور نماینده اتحادیه مرکزی پیروی می

جدیت و حرارت کارگران در استخالص اتحادیه از چنگ غاصبین قابل 
با این که در آذربایجان  تمجید و تحسین و موجب کمال امیدواری بود.

نما بسیار بود، خوشبختانه های چپسازمان 1320بعد از شهریور 
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ها توجهی نداشتند. فقط به فکر استخالص اتحادیه کارگران ابدًا به آن
ها و نطقها و غیره کارگران به ها و نامهبودند که به وسیله بیانیه

رگران با تنفر و شدند، ولی کاهای به اصطالح چپ دعوت میتشکیالت
های چپ نما موسوم کردند. یکی از سازمانانزجار دعوت آنان را رد می

بود. گردانندگان این تشکیالت از هیچ نوع « تشکیالت ضد فاشیست»به 
نمودند. این انتریک و تحریک بر علیه اتحادیه کارگران خودداری نمی

بر علیه آن  شدای شده بود که هرگز نمیتشکیالت در حقیقت امامزاده
افتاد به جرم فاشیستی اقدام کرد. زیرا هر کسی با چنین تشکیالتی درمی

برد. در رأس این تشکیالت های اراک و گیالن به سر میمدتها در زندان
رحیم والیی قرار گرفته ، رحیم در اتحاد جماهیر شوروی عضو اتفاق 

جا زندانی و جوانان کمونیست بوده به علت داشتن افکار تروتسکی در آن
به ایران تبعید شده، پلیس ایران به مناسبت این که رحیم عضو اتفاق 
جوانان کمونیست بوده، مشارالیه را زندانی کرده بود. پلیس کاری نداشت 
که رحیم طرفدار تروتسکی بود یا لنین. چون عضو اتفاق جوانان 

بایستی زندانی شود. رحیم والیی مسبب کلیه کمونیست بوده، می
دانست. لذا های خود را کمونیستهای روسیه میها و بدبختیرفتاریگ

کمونیست دیروزی دشمن کمونیستهای امروزی بوده و اسم لنین را لوله 
هنگ گذاشته بود. اکنون که قوای نظامی شوروی وارد ایران شده، ورق 
برگشته مخالف کمونیسم دیروز صد در صد تظاهر به کمونیستی کرده و  

شود با رهبر تشکیالت نمود. آیا مید فاشیست را اداره میتشکیالت ض
 ضد فاشیست آذربایجان مبارزه کرد؟ 

این امام زاده در جنب اتحادیه کارگران واقع شده از طرف آن تشکیالت 
آمد. همه گونه آنتریک و تحریکات بر علیه اتحادیه کارگران به عمل می
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مبارزه با این تشکیالت  با وضعیت بخصوصی که برای ما ایجاد شده بود
ای نبود. به خصوص تشکیالت کامال چپ حزب توده کار ساده

 کرد. آذربایجان نیز مرتبًا مزاحمتی برای ما فراهم می
اشت این تشکیالت با پول کالن و همه نوع وسایل کاری که در اختیار د

ای از قبیل آقایان علی امیرخیزی و آرداشس آوانسیان و به وسیله عده
سپاه و رهبران شد. این افسران بیریا و پادگان مهاجر و غیره اداره میبی

ه بدون افراد به جای انجام کارهای مفید مشغول نقشه تخریب بر علی
ه بودیم اتحادیه کارگران بودند. ما هم با این که سرگرم استخالص اتحادی

ولی مصمم شدیم پس از فراغت خاطر از طرف هالل ناصری و چاوشی 
 ادیه بدهیم. ای به مخالفین اتحاش شایستهپاد

مبارزه با مردان بدسابقه و مفتضح بسیار سهل و آسان است. سرکرده این 
با  1310آقایان علی امیرخیزی است. این شخص به جرم جاسوسی در 

مال توفیق عرب و علی ترک زندانی شد. مال توفیق و علی ترک پیش 
ی امیرخیزی به کارهای جاسوسی بازپرس اعتراف کردند که به وسیله عل

کردند. ها را به اعدام محکوم میاند. در آن زمان جاسوساشتغال داشته
مخصوصًا در مواقعی که اعتراف صریح کنند. لذا خطر اعدام برای 
امیرخیزی حتمی بود. از طرف دیگر آقای سرلشکر آیرم رئیس شهربانی 

گفت اسرار رم میوقت کار این قبیل اشخاص را آسان کرده بود. آی
تشکیالتی را که در آن عضویت داشتید به من بگویید و حاضر بشوید در 
خارج با پلیس صمیمانه همکاری کنید، من به جای دادگاه نظامی شما 

کنم و انصافًا را به خانه هایتان روانه کرده و وسایل زندگی شما را تأمین می
یده کلیه زندانیان کرد. به عقگفت، عمل میسرلشکر آیرم آن چه می

سیاسی آقای امیرخیزی پیشنهاد آقای آیرم را پذیرفته از مجازات دادگاه 
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نظامی نجات یافت. پس مبارزه با جاسوس دیروز و پلیس امروز بسیار 
 آسان بود. منتها ما منتظر فرصت مناسبی بودیم. 

ریا دارای رهبران حزب توده از قبیل آرداشس و علی امیرخیزی  بی
واقعی  ننگین و رسوایی بودن که اکثر اهالی تبریز و آزادیخواهانسوابق 

ها آشنا بودند و از این جهت مبارزه با این به خوبی به ماهیت واقعی آن
تیپ افراد دغل و کثیف و دزد و عیاش چندان کار مشکلی به نظر 

ها خارج و بعد رسید. ولی ما ناچار بودیم قباًل اتحادیه را از کف آننمی
 طرد و معرفی مدعیان آزادی بپردازم. به 

کنم وقتی که به یکی از زندانیان سیاسی اعتراض کرده بودم فراموش نمی
ای؟ گفت: راست این و گفتم چرا شغل جاسوسی شهربانی را پیدا کرده

آید ولی عالجی نداشتم. زیرا به تازگی است که من از جاسوسی بدم می
م، ناگزیر چون مصمم به ازدواج هست ام وبه یک دختر ماه رویی دل داده

یه برای استخالص از زندان تسلیم پیشنهاد سرلشکر آیرم شده و بر عل
 م چنین بود. کنم. واقع قضیه هرفقا فعالیت می

پرنسیب و اینها که به اتهام کمونیستی گرفتار شده بودند، اکثرا افراد بی
با استفاده از که شهربانی  ها نقطه ضعف داشتندمسلک بوده و دهبی

 کرد. اذیت می ها سایرین را آزار وضعف آن
زد، مثال همین آرداشس که خیلی دم از آزادی خواهی و مساوات می

عاشق دختر عمویش شده و مبالغی که در اختیار نام برده گذاشته شده 
بودند، همه را خرج سیاحت و گردش و هوی و هوس دخترعموی خود 

ی از زندانیان تلف شده و هیچ گونه از این وجوه کرد، و در نتیجه عده زیاد
گفت: گرفتند میها کمکی نشد. هر وقت  که بر آرداشس ایراد میبه آن
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دیدید نه تنها پول و مسلک بلکه های دخترعموی مرا میاگر شما چشم»
 « کردیدجان خودتان را هم فدا می

ن یک عنوا این طرز تفکر و منطق رهبران حزب توده بود و هر کدام به
تسلیم مقامات مؤثر روز شده و بر علیه یکدیگر به جاسوسی و سخن 

ها متوجه ما شدند و ناچار کتک و فشار این جاسوسچینی مشغول می
 گردید. کلیه رهبران حزب توده از این قماش بودند. می

وری به مقام وزارت فرهنگ پیشه« باش وزیری»بی ریا که حتی در زمان 
عی ین عمل مدعیان روشنفکری و آزادی خواهی معنای واقهم رسید، با ا

یا بک نفر رقاص بیش تحول و انقالب را به آذربایجان فهماندند. بی ر
شد و در اوایل نبود که عصرها در باغ گلستان به مطربی مشغول می

نیز  ریال نامه بر اداره شهرداری شده و گاهی 120با ماهی  20شهریور 
شد. مقصود از اشاره این نکات ده او واگذار میسرپرستی سپورها به عه

های ما و مخالفین ما نه تنها آدمهای مترقی این است که اصوال ًحریف
وابق و فهمیده و آشنا به اصول تشکیالت کارگری نبودند، بلکه دارای س

 ننگینی بودند که از نظر هیچ کس مجهول نبود. منتهی سیاست روز و
حیثیت و عامی را بازیگر و گرداننده ده بیتقویت مقامات خارجی این ع

ریا یبحزب توده تبریز قرار داده بود. پس از ورود قشون سرخ به ایران 
« صدر اتحادیه کارگران»و بعدها « ضدفاشیستی»ریاست تشکیالت 

ن گردید و اشعار فکاهی در مذمت فاشیسم و تعریف از استالین و لنی
 گفت. می

ریا و غیره چماق دارهای امیرخیزی و بیبیشتر حامیان حزب توده و 
 یک عده کثیری مهاجر بودند. 
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، به واسطه اینها که در زمان شاه سابق از روسیه به ایران تبعید شده بودند
قلب و تتربیت بد و اخالق نادرستی که داشتند، از روز ورود، به دزدی و 

 جاسوسی و الواطی مشغول شدند و با ورود قشون سرخ هر کدام یک
جیب نتکه پارچه سرخ به بازوی خود چسبانده و به غارت و تهدید اهالی 

ادی و متعصب شهر پرداختند. البته در بین مهاجرین، ایرانیان پاک نه
ظهار نیز بودند که به شغل کاسبی و تجارت مشغول بوده و از این تیپ ا

ت و ها را افراد خبیث و بدذاکردند ولی متأسفانه اکثریت آننارضایتی می
داد و کار تعدیات به جان و مال و ناموس مردم از طرف موذی تشکیل می

مهاجرین به جایی رسید که مأمورین شوروی ناچار به جلوگیری از 
فعالیت و مداخالت مهاجرین گردیدند. در هر صورت صف مخالف ما 

داد و متأسفانه از طرف بعضی مقامات داخلی نیز را این تیپ تشکیل می
 شدند. تقویت می

به موجب نظام نامه اتحادیه کارگران منصوبین آقای سرلشکر مقدم 
ترف صالحیت عضویت اتحادیه را نداشتند. عالوه بر این هیات مدیره مع

ته و از او بودند به این که با نماینده طبقه حاکمه )استاندار( ارتباط داش
فراد و گرفتند. صرف نظر از مراتب باال، هیات مدیره فاقد االهام می

نان را اعضاء بوده و کارگران با آنها ارتباطی نداشته و ابدا صالحیت آ
 تصدیق نکرده بودند. 

نماینده اتحادیه مرکزی به آقای هالل ناصری دستور داد که اتحادیه را 
تحویل نمایندگان کارگران کارخانجات نماید که تا انعقاد کنفرانس 

انجام وظیفه نمایند. هالل از  کارگران تحت نظر نماینده اتحادیه مرکزی
داشت که چون اتحادیه را آقای تحویل اتحادیه خودداری کرده اظهار می

توانیم بدون اخذ اجازه از مشارالیه اتحادیه استاندار تحویل من داده، نمی
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را تحویل نمایم. بهانه هالل این بود که ممکن است از اثاثیه اتحادیه 
ندار مسئول واقع گردد. ولی کارگران چیزی کسر شده و در مقابل استا

تصمیم گرفته بودند در همان جلسه به هر نحوی باشد اتحادیه را پس 
 بگیرند. 

رگران برای آن که استاندار را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، کا
ه کدرب اتحادیه را بسته و هیات مدیره هالل ناصری را مجبور کردند 

الل در صورت جلسه را امضا نماید. باالخره هاتحادیه را تحویل نموده و 
دیه، مقابل خشم و عصبانیت و تصمیم قطعی کارگران دایر به تحویل اتحا

یز ننتوانست مقاومت نماید و در عین حال برای این که پیش استاندار 
ه و مورد مؤاخذه واقع نشود، کلیدهای اتحادیه را به کشوی میزی ریخت

دهم. حاال هر کس جرأت دارد ما نمیگفت من اتحادیه را تحویل ش
 کلیدها را بردارد و اتحادیه را تصاحب نماید. 

ا کف بدیگر مانعی برای خروج هالل و رفقایش نبود. نمایندگان کارگران 
ندار زدن و هورا غاصبین اتحادیه را بدرقه کردند. فردای آن روز استا

خواهم ه من نمینماینده اتحادیه مرکزی را احضار کرده و اظهار داشت ک
 در امور کارگران مداخله نمایم. منظور من حفظ آرامش و انتظامات
ز است. تا زمانی که کارگران مخالف انتظامات رفتار ننمایند، من ا

 تشکیالت آنان حمایت خواهم کرد نماینده اتحادیه مرکزی ضمن تشکر
 از دیپلوماسی آقای استاندار گفت: 

طبقات اجتماع هستند. تا زمانی که  طبقه کارگر و زارع منظمترین»
منافع آنان به مخاطره نیافتد و مورد ظلم و تعدی طبقه حاکمه واقع 

نمایندگان کارخانجات تبریز « زند.نظمی سر نمینشوند هرگز از آنان بی
پس از راندن غاصبین اتحادیه، به فعالیت پرداختند. خواه در داخل خواه 
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ی را صرف تبلیغ و متشکل کردن در خارج کارخانجات اوقات بیکار
 کردند. کارگران می

یرا با مختصر فعالیت  در بعضی از کارخانجات نفوذ ما مشکل بود، ز
گرفتند. از جمله کارخانه پشمینه که کارگران در فشار کارفرماها قرار می

مدیریت آن با آقای جورابچی بود، کارگران را تحت فشار گذاشته و اگر 
کی از کارگران عضویت تشکیالت کارگری را کرد که یاحساس می

کرد. هیچ پذیرفته و یا با اتحادیه ارتباطی دارند فورًا از کارخانه بیرون می
قدرتی آن روز  قادر نبود کارگران اخراجی را به کارخانه برگرداند. به 
خصوص که آقای جورابچی با دولت شوروی قرارداد تجارتی داشت و 

داد. بنابراین اگر کارگری در صدد احقاق یبه آن دولت جنس تحویل م
شد. آقای آمد، یقینًا متهم به داشتن عقاید فاشیستی میحق برمی

رحمی مشغول استثمار جورابچی از این موقعیت استفاده کرده با کمال بی
کارگران بودند. رفتار آقای کلکته چی با کارگران بدتر از آقای جورابچی 

یده و با احساسات را قبل از این که در صدد بود. نامبرده کارگران فهم
احقاق حق برآیند از کار برکنار کرده در خارج از کارخانه ماهیانه چند 

داد. کارخانه نخ ریسی ایران که ها میتومانی بابت حق السکوت به آن
شد با این که نامبرده تحت نظر آقای حاجی یوسف قزوینی اداره می

های مشروع ه اتحادیه آمده و خواستحسن نیت داشت و گاهی نیز ب
کرد باز هم چند نفری را کارگران را بدون کشمکش و چانه زدن قبول می

شد بدون تقصیر از کارخانه اخراج کرده و هرگز به آسانی حاضر نمی
ها را به کار بگمارد. کارگردانان کارخانه کبریت سازی ممتاز با اخراجی

ها رفتار کرده و ظاهرا با عضویت آنکارگران بهتر از کارخانجات دیگر 
ها بر علیه دادند. لیکن مخفیانه در توطئهدر اتحادیه مخالفتی نشان نمی
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ای که با کارگران با کردند. تنها کارخانهتشکیالت کارگری شرکت می
 کرد کارخانه بافندگی شمس بود. حسن سلوک رفتار می

کرد عالوه بر مواد یکارخانه چرمسازی ایران که برای شورویها کار م
داد. با این که از معامله با شورویها چرمی کفش دوخته نیز تحویل می

ای که گرداننده این کردند، آقای بافتهماهیانه مبالغ هنگفتی استفاده می
شد کوچکترین تقاضای مشروع کارگران را کارخانه بود، حاضر نمی

ه با چند نفر بپذیرد. کارخانه چرمسازی خسروی نیز سرگرم مجادل
 های رؤسای آن راحت بود. مهاجر بوده و لذا فکر ما از طرف کارشکنی

با وجود مراتب باال در بعضی از کارخانجات تبریز متشکل کردن کارگران 
به طور علنی بسیار مشکل و غیرعملی بود. زیرا به محض این که 

کردند که کارگری عضویت اتحادیه کارفرمایان اطالع حاصل می
گران و برزگران را پذیرفته است، فوری مشارالیه را از کار اخراج کار
ها روز به روز زیاد شده و این بیکارها از صبح کردند. تعداد اخراجیمی

کردند، بنابراین کوشش تا آخر وقت، اوقات رهبران را اشغال می
کردیم تا زمانی که اتحادیه قدرت کاملی پیدا نکرده، احدی را به نام می

یت در اتحادیه از کار برکنار ننمایند. و برای این که کارگری را عضو
جهت از کار برکنار و سرگردان ننمایند مجبور بودیم در تبریز و به قول بی

مرحوم خیابانی در مرکز آزادی تشکیالت سری برقرار نمائیم. از این رو 
در کارخانجات پشمینه و کلکته چی و کبریت سازی توکلی، تشکیالت 

رگری به طور سری بوجود آمد و بعد از آن که اکثریت کارگران کا
کارخانجات مذکور عضویت اتحادیه را پذیرفتند. اتحادیه در 
کارخانجات فوق الذکر به طور علنی شروع به فعالیت کرد. پس از مدت 
کمی کارگران کارخانجات به قدرت تشکیالت کارگری موفق شدند 
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کار اولیه برگردانده خسارات ایام بیکاری رفقای بیکار شده خود را به سر 
 را نیز از کارفرمایان باز ستانند. 

در اثر سعی و کوشش و فعالیت خستگی ناپذیر و استفاده از خرابی 
 اوضاع زندگی کارگران و فشار طاقت فرسای کارفرمایان بر کارگران

را  موفق شدیم کلیه کارگران کارخانجات و شهرداری و راه آهن و غیره
 ه تشکیالت جلب نمائیم. ب

زده شد، در حزب توده از پیشرفت روزافزون سازمان کارگری وحشت
یا نامی مأمور تشکیل اتحادیه صدد تشکیل اتحادیه  کارگری برآمد. بی ر

ریا و رفقایش متوجه شدند که در تشکیل گردید. پس از مدت کمی بی
به همکاری با حزب  اند. زیرا نه تنها کارگران مایلاتحادیه اشتباه کرده

ارگران کتوده نبودند، بلکه آماده همه نوع مبارزه با دشمنان دوست نمای 
ریا بی بودند. اعضای اتحادیه وابسته به حزب توده عبارت بود از آقایان

دادند و چند نفر از و پادگان و رحیم والیی که هیات ایالتی را تشکیل می
 قلیلی در راه آهن و هفت کارگران کارخانه چرم سازی خسروی و عده

 هشت نفر مهاجر باربر. با وجود قلت اعضای اتحادیه، حزب توده در
ل خیابان ستارخان عمارت مجللی اجاره کرده و یک تابلو عریض و طوی

 به باالی در آن الصاق کرده بود. 
توانست با این اتحادیه به علت انزجار و تنفر کارگران و برزگران نمی

ز طرف این ن و برزگران ایران رقابت نماید. لذا فکر رفقا ااتحادیه کارگرا
 اتحادیه راحت بوده و هیچ گونه نگرانی نداشتند. 

کرد، خرابی اوضاع زندگی کارگران بود. چیزی که بیشتر ما را نگران می
مرحله تأسف آوری را طی  1322وضع زندگی کارگران آذربایجان در 

 کرد. می
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ت للی و اشغال ایران از طرف متفقین، قیمدر اثر شروع جنگ بین الم
ن اجناس به طور سرسام آوری ترقی کرده و با تورم اسکناس پول ایرا
ن ارزش واقعی خود را از دست داده ولی حقوق کارگران به همان میزا

الکت فقبل از جنگ بود. اکثر  کارگران با فروش اثاثیه منزل به زندگی 
ذربایجان تنها قلت ندگی کارگران آدادند. اشکال زبار خود ادامه می

یه و غیره حقوق ماهیانه نبود. این ستم دیدگان اگر پولی از راه فروش اثاث
ها آوردند، تازه قادر نبودند نانی تحصیل نمایند. زیرا موقعی آنبدست می

ها تعطیل کشیدند که نان تمام شده و دکان نانواییدست از کار می
توانستند نان یومیه ه پول نمیبا وجود تهی شد. اکثر اوقات کارگرانمی

 گذراندند. خود رابه دست آورند. لذا شب را گرسنه می
ش صاحبان کارخانجات تبریز از پیش آمد جنگ استفاده کرده و از فرو

بردند. با وجود این حاضر محصول کارخانجات صد در صد سود می
ذا لعمل آورند.  نبودند کمترین تجدیدنظری در میزان حقوق کارگران به

با  ما ناچار بودیم برای بهبود زندگی کارگران، شدیدترین مبارزه را
 کارفرمایان آغاز کنیم. 

متأسفانه اقدام جدی جهت بهبود زندگی طبقه مولدین ثروت و محروم 
از مزایای زندگی بسیار خطرناک بود. حزب توده  که از تشکیل اتحادیه 

تهمت زدن کرده و اقدامات کارگری شکست خورده بود شروع به 
نامید. البته در آن روزها این اتهام هم می« فاشیستی»کارگران را عمل 

خطرناک و هم چسبناک بود. ملت ایران که سالها بود از جور و ستم 
مأمورین دولت انگلیس در ایران علی الخصوص کمپانی نفت خسته شده 

رفت قوای آلمان و همیشه مترصد انتقام از انگلیسیها بودند از پیش
خوشحال شده و با وجود سخت گیری دولت و مأمورین خارجه کلیه در 
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و دیوار شهرهای ایران را با عالمت صلیب شکسته که عالمت حزب 
کردند. کارگران متمایل به حزب فاشیست فاشیست بود ترسیم می

نبودند، ولی چون حزب فاشیست با انگلیسیها در جنگ بود، لذا علی 
کردند. در چنین وضعی اگر سیها فاشیستها را تقویت میرغم انگلی

کردند، مخصوصًا کارگران برای بهبود زندگی خود اقدام به اعتصاب می
فروخت، اگر کارگری متهم ها جنس میدر کارخانجاتی که به شوروی

توانستیم شد، در این صورت هرگز نمیبه داشتن عقاید فاشیستی می
قانع کنیم، به این که این حرکت کارگران نمایندگان دولت شوروی را 

نهضت فاشیستی نبوده، بلکه کارگران به حکم تنازع بقا با کارفرمایان 
نمایند. علی الخصوص که اعضای حزب توده از کوشش خود مبارزه می

که نگارنده را به داشتن عقاید تروتسکی متهم نمایند، نتایج مطلوبه 
کت فاشیستی را به پیشانی من حاصل نکرده و در صدد بودند که اتی

 بچسبانند. 
ه با وجود مراتب باال، خرابی اوضاع اقتصادی کارگران طوری نبود ک

ی بهبود بتوان از آن صرف نظر کرد. ما مجبور بودیم به هر قیمتی شده برا
 م کنیم. اوضاع زندگانی کارگران با کارفرمایان آذربایجان دست و پنجه نر

و  رقت انگیز کارگران و شروع اقدامات جدی برای خاتمه دادن به وضع
اساسی، نمایندگان کارخانجات عضو اتحادیه تبریز مصمم به تشکیل 
کنفرانس و تعیین هیات مدیره گردیدند تا من بعد مسئولیت اداره 

 . تشکیالت و اقدامات عملی را به عهده هیات منتخبه واگذار نمایند
ان کارگران تبریز و تایید هیات بنا به تصمیم نمایندگ 1322در تابستان 

مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران ایران، اولین کنفرانس اتحادیه کارگران 
آذربایجان تشکیل و مدت کنفرانس سه روز به طول انجامید. در این 



284 
 

کنفرانس راجع به بسیاری از مسایل کارگری مذاکره گردید. نماینده 
لیات اتحادیه و پیشرفت کار اتحادیه مرکزی گزارش مفصلی راجع به عم

 و موانع و اشکاالت به اطالع حاضرین رسانید. 
ه ببزرگترین موضوعی که مرود نظر نمایندگان بود، تصمیم قطعی راجع 

صرار ابهبودی زندگی کارگران و مبارزه با کارفرمایان بود. نمایندگان 
الی بداشتند که هیات مدیره به هر طریق و قسمی که باشد کارگر را از 

سوز گرسنگی و بیکاری رهایی بخشند. نمایندگان کارگران در خانمان
جان در کنفرانس تصریح کردند که اگر اتحادیه کارگران و برزگران آذربای

رود یتأمین حقوق و زندگی کارگران اقدام مؤثری ننماید، احتمال قوی م
ندگی زکارگران و برزگران در اثر یأس و ناامیدی فشار اقتصادی و سختی 

ف قرار گرفته از جاده مستقیم منحر« فاشیست»در تحت تأثیر مبلغین 
پس از سه روز مذاکره اشخاص زیر به عضویت هیات مدیره شوند. 

 ایالتی اتحادیه کارگران انتخاب گردیدند: 
ی بیوک شتربان -2آقای میرمجید حسینی کارگر قالی بافی  .1

 -4اپخانه سن زفیری کارگر چح -3کارمند اتحادیه کارگران 
آخوندزاده  -6برازنده  -5محمد تجدد کارگر بافندگی شمس  

 -8کارگر کارخانه ریسندگی ایران  مطلب قفقازی -7
یان ئمجید خامنه  -9جمشید ایاز کارگر شهرداری تبریز 

 -11کارگر ریسندگی  کاظم نیکوفر -10کارگر کشبافی 
 قلمقاش کارگر چرمسازی خسروی 

ه و تقسیم مسئولیتها مابین آنان بالفاصله به پس از انتخاب هیات مدیر
وسیله تلگراف و نامه، رئیس دولت  وقت را از خرابی زندگی کارگران 
مطلع کرده و ضمنا تذکر داده شد که اگر از طرف دولت وقت اقدامات 
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الزم جهت عقد قرارداد مابین کارگران و صاحبان کارخانجات به عمل 
اند در کلیه کارخانجات اعتصاب فتهنیاید، کارگران تبریز تصمیم گر

 عمومی را اعالم نمایند. 
 به فاصله چند روز از دفتر نخست وزیری تلگرافی رسید که به زودی

ی هیاتی جهت رسیدگی به وضع کارگران به تبریز اعزام خواهد شد، ول
 معلوم  نبود این هیات کی و با چه اختیاراتی خواهند آمد. 

به  هیات ایالتی کارگران را مرتفع نساخت ووصول این تلگراف نگرانی 
دانستند که های زمامداران وقت آشنا بوده و میخصوص که به این وعده

تهران قادر نیست اهمیت مسئله را حس کرده و بالخصوص تبلیغات 
ه شدیدی که از چندین طرف به توسط عمال بیگانه در محیط کارگران ب

شد جلوی نارضایتی و بیکاری نمیهای توخالی آمد با این وعدهعمل می
 و فقر عمومی را گرفت. 

ربایجان، از این رو به تصویب هیات ایالتی اتحادیه کارگران و برزگران آذ
م افتخاری جهت مذاکره حضوری و تسریع در اعزام هیات به تهران عاز

های زیاد موفق گشتند که شده و پس از مذاکرات طوالنی و کشمکش
ر زیر وقت دستور کتبی به وزارت پیشه و هنر صادآقای سهیلی نخست و

بریز تنمایند که هر چه زودتر هیاتی جهت رسیدگی به وضعیت کارگران به 
 اعزام گردد. 

از وزارت پیشه و هنر آقایان دکتر شیخ، ابوالفتوح علوی و کاویانی جهت 
رسیدگی به وضع کارگران به تبریز عزیمت کردند. نمایندگان مرکز پس 

لعه دقیق در وضع زندگی کارگران و مالحظه روابط کارگر و از مطا
کارفرما مصمم شدند که با پیشنهاد هیات ایالتی کارگران و برزگران 
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موافقت نموده و با مشورت یکدیگر طرحی را تهیه و اجرای آن را از دولت 
5خواستار شوند.  8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
را یابد. این نوشته ظاهمی متن خاطرات یوسف افتخاری در همین جا خاتمه 58

آن صورت  ۀقیآذربایجان، انتشار ب ۀاراد ۀناتمام است، ولی به دلیل توقیف روزنام

 نگرفت و پس از رفع توقیف نیز ادامه نیافت.  
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 فصل سوم 

 اسناد 
1 

5[1308اردیبهشت  18-12 ]گزارشهای تلگرافی از آبادان، 9  
 تلگرافها

 [ 1308اردیبهشت  12] 1929مه  20از آبادان 
ای در دهد که تحریکات بلشویکی گستردهبا کمال تأسف گزارش می

میان کارگران ایرانی ما رخ داده و در آبادان ناآرامی چشمگیری به وجود 
ت آمده است. براساس اطالعاتی که در دست داریم، در آبادان تشکیال

کارگری وسیعی در نهایت مخفی کاری تشکیل شده است. به عقیده من 
های اصلی نفتی نیز تشکیالتی به ها و حوزههای عملیاتی لولهدر حوزه

وجود آمده است، ولی تاکنون نتوانسته ام  در این نقاط محرکین یا 
اغتشاشی را شناسایی کنم. مراتب را به والی گزارش و خواستار توصیه 

اری او شده ام. مقامات ایرانی کاماًل از جدیت این وضع مستحضر و همک
و مشغول بررسی اقداماتی هستند که باید با هماهنگی با ما برای مقابله 
با این وضع اتخاذ گردد. کارگرانی را که تقریبًا تماما از پیشه وران تشکیل 

گونه که انکنم که بتوانند همای سازمان یافته تلقی نمیاند به اندازهشده
های خود را عنوان کنند. شما را قصد دارند با تهدید به اعتصاب خواسته

                                                 
59.1929, May  64-F.O.  

 ( 219-21کارگر در ایران ص ص  ۀ)به نقل از خسرو شاکری، موقعیت طبق
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کامال در جریان خواهم گذاشت. گزارش به وسیله پست ارسال خواهد 
6شد .  پس از مشورت بیشتر با والی، تهران را در جریان خواهم 0

 گذاشت. 

 [ 1308اردیبهشت  14] 1929مه  4از آبادان، 
ها ز آننفر از سران کارگران را بازداشت کرد. بسیاری ا والی چهل و پنج

ای که اینک در از کارکنان ماهستند. براساس اسناد و اطالعات گسترده
 اختیار داریم، وجود یک توطئه گسترده بلشویکی برای دامن زدن به

ت. ناآرامیهای شدید کارگری در تمام مراکز عملیاتی شرکت، آشکار اس
قالبی در مد و تدارک زمینه الزم برای توسعه برنامه اناین توطئه پیش درآ

ایم که قرار بوده خوزستان و کل جنوب ایران است. اینک اطالع یافته
است برای شروع این عملیات گسترده، طی یک اعتصاب سریع و 
ناگهانی، تأسیسات شرکت را در اختیار گرفته و تا زمانی که 

شود. در مقابل حکومت ه هایشان از سوی شرکت پذیرفتخواسته
رود که ایستادگی کنند. اینک اوضاع این جا آرام است و امید می

اقدامات سریع حکومت برای مقابله با این وضع مانع از بروز 
های نفتی عمده، تحریکات خفیفی های دیگر گردد. در حوزهگرفتاری

گزارش شده است که اطمینان دارم اینک فروکش خواهد کرد، مراکز 
 عادی است.  دیگر

                                                 
 است.  4احتماال منظور سند  60
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 [ 1308اردیبهشت  16] 1929مه  6از آبادان، 
بعد از ظهر کارگران ایرانی بر سر کار حاضر نشد.  3شیفت ساعت 

 شیفت شب کارگران ایرانی به خدمت خود ادامه داده و راضی هستند.
های کارگران به عمل اقدامات موفقی برای جایگزینی و تقویت شیفت

د کافی در طول شب در تأسیسات داشته آمد تا در صورت ضرورت افرا
های موجود حاکی از باشیم. تمام امور تولیدی هنوز ادامه دارد. نشانه

لی تا وتمایل روزافزون کارگران ایرانی نسبت به از سر گرفتن کار است، 
ر سزمانی که روشن نشود که تمام محرکین دستگیر شده اند، اجازه از 

بسیار وخیم است.  م داد. هنوز موقعیتها را نخواهیگرفته شدن کار آن
تواند با نیرویی که در آبادان ولی امیدواری زیادی داریم که دولت می

ام شده مستقر کرده و نیروهایی که به عنوان نیروی تقویتی از اهواز اعز
 است، کنترل اوضاع را حفظ کند. 

 [ 1308اردیبهشت  16] 1929مه  6از آبادان، 
ها ای از خبرچینح نشده است، ولی از طریق پارهای مطرعماًل خواسته

ساعت کار روزانه،  6هایی چون ام که قرار بود خواستهاطالع یافته
روپیه دستمزد ماهیانه برای کارگران، حضور نمایندگان  45حداقل 

ها طرح کارگران در سطح مدیریت، برابری کامل میان ایرانیان و هندی
ر بکه این تقاضاها برای سرپوش نهادن شود. به عقیده من آشکار است 

ت. اقدامات واقعی بلشویکی طرح شده و احتمال آن که تحقق یابند نیس
دانند که موضوع از چه قرار است و اکثر قریب به اتفاق کارگران نمی

یر صرفًا تابع فشار رهبرانی  بودند که به تدریج از سوی دولت دستگ
 شوند. می
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یاست به تهران،   [ 1308اردیبهشت  17] 1929مه  7از ر
 امروز گزارش نادرست و پر آب و تابی تحت« دیلی اکسپرس»روزنامه 

های پاالیشگاه و اعزام ناو جنگی بریتانیا برای عملیات شورشی»عنوان 
امات از خبرگزار خود در بصره منتشر کرده است. با توجه به اقد« نجات

که با  یر دربار عرض کنیدفوق العاده والی و تمام مقامات ایرانی به وز
ی توجه به مراتب فوق، اینک مناسب است که فورًا از سوی تهران برا

گاهی جراید، بیانیه رسمی و وزینی منتشر شود، تفسیر ما از این  آ
 وضعیت براساس اطالعات واصله به شرح ذیل است: 

ان، به عنوان بخشی ازتظاهرات کمونیستی روز اول ماه مه در سراسر جه
ازمان ساشی در ایران روی داد که الجرم بر ضد دولت ایران و صنایع اغتش

ان، یافته خوزستان معطوف بود. با توجه به اقدامات سریع والی خوزست
 دولت اسیران سران شورش را دستگیر ساخته و اوضاع را کاماًل تحت

ای حاصل نشده است. )پایان نظر دارد، در تولید پاالیشگاه آبادان وقفه
غایرت . با توجه به گزارشهای نادرستی که با منافع دولت ایران مپیام(

گویم. به وزیر دربار های جراید پاسخ میدارد من بر این اساس به پرسش
 ای صادر نماید. توصیه کنید که او نیز در تهران به نحوی مشابه بیانیه

 [ 1308اردیبهشت  17] 1929مه  7از آبادان، 
علی رغم آنکه مشخصًا « تایمز بصره»ار اطالع حاصل شد که خبرنگ

قول داده بود که بدون مشورت با ما گزارش در مورد اوضاع اخیر به 
ارسال « دیلی تلگراف»جراید بریتانیا مخابره نکند، گزارش نادرستی به 

داشته است. این گزارش حاوی چهار نکته اسف بار ذیل است: اواًل 
برآید. ثانیًا، ناو جنگی  پلیس ویژه شرکت نتوانسته از پس اوضاع
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به آبادان رفته است، ثالثًا پلیس ایران عدم کارآیی نشان داده « سایکلمن»
 است، رابعًا صدمات چشمگیری بر اموال شرکت وارد آمده است. 

آبهای  نزدیک آبادان نشد، بلکه اصاًل از باالی محمره و« سایکلمن»ناو 
اموال شرکت وارد  عراق بدین سوی نیامد، صدمات قابل توجهی بر

مک کنیامد. پلیس ایران که با کمبود شدید نفرات روبرو بود خواستار 
درخواست شد که این « تایمز بصره»نیروهای نظامی شد. از سردبیر 

یل ذگزارش را باطل اعالم داشته و به جای آن گزارش مختصر ولی دقیق 
 را مخابره کند: 

ین که به شرکت ربطی تعدادی از کارگران که از سوی برخی محرک»
اند تحریک شده بودند، صبح روز دوشنبه در خارج از پاالیشگاه نداشته
ها تالش داشتند که مانع از حاضر شدن دیگر هایی برپا کردند. آنآشوب

 کارگران بر سر کار شوند و تا حدودی نیز در این امر موفق شدند.
پلیس ایران در  هایی بوقوع پیوست، ولی به نحو مؤثری از طرفاغتشاش

ای خارج از تأسیسات محدود نگه داشته شد و در نتیجه، صدمات نقطه
ت چشمگیری وارد نیامد. مقامات ایرانی که بیم داشتند اوضاع، وخام

محمره  بیشتری یابد. درمقام یک اقدام پیشگیرانه، نیروهای نظامی را از
 هیچ یک احضار کردند که آشوبگران را بدون دردسر متفرق کردند. در

 .« از این مراحل روند تولید مختل نشد و اوضاع از نو عادی شده است
 [ 1308اردیبهشت  18] 1929مه  8ازریاست به آبادان، 

از خبرنگار خود در تهران گزارش مختصری مبنی بر « تایمز»روزنامه 
ها با ما تماس گرفتند و ما نیز وضعیت موجود دریافت کرده است. آن

ها مفادی از این ها گذاشتیم. آنرا در اختیار آن اطالعات ضروری
در روزنامه « تحریکات محرکین سرخ در ایران»اطالعات را تحت عنوان 
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صبح امروز نقل کرده و گزارش مساعدی از اقدام سریع و فعاالنه والی 
6اند.ارائه داده 1  

دیلی »تواند تأثیر اشارات دیروز روزنامه این اظهارات کامل و اصیل می
  را که توجه چندانی نیز به آن نشد، کاماًل خنثی نماید.« اکسپرس

2 
 62[1308اردیبهشت  17]گزارش روزنامه دیلی اکسپرس، 

 رود. ناو جنگی بریتانیا به نجات می 
 شورش در ایران و در خطر افتادن انگلیسیها 

 شورش در پاالیشگاه 
 1929/16مه ] 6، بصره، دوشنبه، « دیلی اکسپرس»خبرنگار 

ه ب[ناو انگلیسی سایکلمن صبح امروز ناگهان بصره را 1308اردیبهشت 
آبادان  قصد حفاظت از اتباع بریتانیا در آبادان ترک گفت. امروز صبح در

 هایی جدی رخ داده است. شورش
به سوی پاالیشگاه شرکت نفت انگلیس و ایران سنگ پرتاب شده و 

ها ه پلیس وجود این اعالمیهردید، به عقیدهایی در شهر منتشر گاعالمیه
ن بیانگر آن است که تبلیغات کمونیستی از خارج کشور باعث بروز ای

 ها بوده است. اغتشاش
سته شد پلیس قادر به کنترل اوباش نبوده و از نیروهای نظامی ایران خوا

 که برای اعاده نظم به شهر بیایند. 
                                                 

  3سند  61
)به نقل از شاکری،  1، ص 1929مه  7دیلی اکسپرس، سه شنبه  ۀروزنام 62
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6«سایکلمن»ناو جنگی  3 دو توپ تنی است که به  1259یک کشتی  
چهار اینچ و چهار توپ سه پاوندی مسلح است. فرماندهی آن را دبلیو. 

6اس. کارسون  4 برعهده دارد. آبادان جزیره بزرگی است در شط العرب.   
پاالیشگاه شرکت نفت انگلیس و ایران در این جزیره واقع است و توسط 

های نفتی خوزستان در آن سوی اهواز وصل هایی به دیگر حوزهلوله
 است. دولت بریتانیا بخش عمده سهام شرکت نفت را در اختیار دارد. 

3 
  66[1308اردیبهشت  18]گزارش روزنامه تایمز، 
 تحریکات سرخ در ایران 

فت جند روز پیش برخی از عوامل ارمنی از کارکنان پاالیشگاه شرکت ن
ین وجود چنانگلیس و ایران در آبادان تحریکاتی را آغاز کردند. از قراین م

اند. مقامات ایرانی با ها در این امر دست داشتهآید که شورویبرمی
قدرت و سرعت عمل اقدام کرده و رهبران این حرکت دستگیر شدند. 

اطعانه قنیروهایی از اهواز به آبادان اعزام شد و دیگر محرکین امر نیز 
ای وارد نشد و در میزان تولید سرکوب شدند. به تأسیسات شرکت صدمه

 هیچ وجه خللی وارد نیامد.  به
های رسیده از ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران مفاد تلگراف گزارش

 12مه ] 2آید که در کند. چنین به نظر میفوق الذکر را تأیید می
ای در میان کارگران اردیبهشت[ تحریکات و تبلیغات بلشویکی گسترده

                                                 
63Cyclaman  
64W.S.Carson  
 (214، )به نقل از شاکری، پیشین، ص 16، ص 1929مه  8تایمز،  ۀروزنام 65
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ست از کار شسته و ها دایرانی پاالیشگاه آبادان صورت گرفت. آن
هایی روی داد. از بدو کار آشکار بود که برای ایجاد این اغتشاش

ای در میان کارگران صورت تحریکات سازمان دهی مخفیانه گسترده
اردیبهشت[ چهل و پنج نفر از رهبران این  14مه ] 4گرفته بوده است. تا 

گسترده اعتصاب دستگیر شدند. اسناد به دست آمده حاکی از یک توطئه 
بلشویکی در تمام مراکز عملیاتی شرکت است. قرار بر آن بوده است که 
یک اعتصاب سریع و ناگهانی، زمینه و انگیزه توسعه و تحول یک برنامه 
انقالبی در خوزستان و به طور کلی جنوب ایران گردد. دو روز بعد 
گروهی مرکب از حدود چهل نفر تحریک گر که از حال طبیعی خارج و 

گرانه والی، ح به چاقو و چماق بودند در واکنش به اقدامات سرکوبمسل
بر آن شدند که مانع از حضور کارکنان در محل کارشان گردند. برای 
پراکنده ساختن اوباش، نیرویی از محمره ]خرمشهر[ اعزام شد. روی 

رسید که کارگران ایرانی مایل به از سرگیری کار هم رفته چنین به نظر می
ولی اقدامات اضطراری تا زمان دستگیری محرکین برقرار ماند.  هستند.

 آبادان تحت کنترل نیروهای نظامی ماند  قوای تقویتی از اهواز رسید. 
ای طرح نکردند ولی ظاهرًا قصد محرکین عماًل هیچ گونه خواسته

 45اند که ]تقاضاهایی چون[ روزانه شش ساعت کار، حداقل داشته
سطح  ه برای کارگران، حضور نمایندگان کارگران درروپیه دستمزد ماهان

ها را طرح کنند. اکثر قریب مدیریت و برابری کامل میان ایرانیان و هندی
دانستند که این تحریک و آشوب بر سر چه است و به اتفاق کارگران نمی

ها پوششی بوده است بر اقدامات انقالبی، آشکار است که این خواسته
کرد. ساخلوی نظامی برقرار به صورت عادی کار میدیروز پاالیشگاه 

 دهد. است و پلیس کماکان به تحقیقات و بازداشتهای خود ادامه می
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4 
 66]گزارش اعتصاب [ 

 ها های آناعتصاب کارگران در آبادان و خواسته
 [ 1308اردیبهشت  12] 1927مه  2ام. عزیز آبادان 

گاهی[ از دوره [ منتهی 1307آذر  24] 1928 دسامبر 15ای که به برای ]آ
]اول  1929مارس  21مورخ  44ای . شود لطفا به نامه شماره ام.می

 -اگراف سومبه ویژه پار -ما 19[ خود و گزارش شماره 1308فروردین 
 رجوع کنید. 

های کارگری در آبادان و در پی تالش نافرجامی که برای تأسیس باشگاه
ها برای که از این گونه تالشمحمره و اهواز شد، امیدوار بودیم 

سازماندهی کارگران خالص شده باشیم. ولی متاسفانه چنین نشد و 
شود براساس اطالعاتی که توانسته ایم کسب کنیم چنین نتیجه گرفته می

که مسئولین سازماندهی کارگران آبادان پس از آن که در تشکیل 
ه خود را به دیگر های کارگری فوق الذکر ناکام شدند، فورًا توجباشگاه

 ها معطوف داشتند. شیوه
براساس اطالعاتی که اینک دردست داریم و تنها درایام اخیر و پس از 

آید که سازماندهی ایم، چنین به نظر میمشکالت فراوانی به دست آورده
های نهضت کارگری آبادان کار خود را با تأسیس تشکیالتی مبنی بر هفته

شرکت نفت شروع کردند و این رانیز در نهایت کارگری در میان کارگران 

                                                 
66 1929May ,  43-130ff.  13783/ 371F.O.    ،به نقل از شاکری(

 (218-215پیشین، ص ص 
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ها اند. زیرا نه مقامات محلی و نه ما ازدسایس آنمخفی کاری انجام داده
که باید از ماه ژانویه ]دی/ بهمن[ شروع شده باشد، هیچ گونه تصوری 

های نداشته ایم )و هر دونیز در نتیجه تالشهایی که برای تشکیل اتحادیه
های کارگری مبذول شده بود در مورد هرگونه حرکت کارگری یا باشگاه

 کارگری نهایت مراقبت ممکن را به کار برده بودیم.( 
رگری امروزه وضعیت از این قرار است که فقط در آبادان با سی هسته کا

مواجه هستیم که توسط سرکارگران و رؤسای کارگری سرشناس اداره 
ناس در این تشکیالت رؤسای کارگری سرش وشود. این سرکارگران می

شود که هر کنند. گفته میهمچون صاحب منصب و سرجوخه عمل می
ها حدود صد نفر را تحت کنترل دارند. از نظر ما یک از سران این هسته

ر در این رقم اغراق شده است، زیرا نخست آن که این همه پیشه ور د
ری که های کارگاستخد ام نداریم و دوم آن که در تمام جلسات هسته

اند، تعداد حاضرین هیچگاه بیش از های ما در آن شرکت داشتهخبرچین
 نفر گزارش نشده است.  20تا  15

ایم هیات رهبری این حرکت را ردیابی نماییم. گفته تاکنون نتوانسته
نفر اصفهانی  4نفر تبریزی و  4نفر روسی،  7شود که این هیات از می

ایم که چندتن از تجار متنفذ و تهتشکیل شده است. همچنین اطالع یاف
های مبهم ایالت، از جمله میرزا حسین موقر، که قباًل به میرزا دیگر چهره

حسین ژرمانی معروف بود و سوابق خوبی در جنگ ]جهانی اول [ 
6نداشت و اینک نماینده آبادان و محمره ]خرمشهر[ در مجلس است  7  

                                                 
ورای میرزا حسین خان موقر: وکیل ادوار ششم تا نهم از خرمشهر در مجلس ش 67

 ملی. 
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6و پسرش عبدالمجید 8 ین حرکت، الاقل ، حال اگر نگوییم حامی ا 
 اند. همدل آن بوده

همچنین بنا به قراینی که در دست است، دو هسته کارگری در مسجد 
هذا به هسته نیز در محمره وجود دارد. ل 7هسته در اهواز، و  2سلیمان، 

رسیم که این حرکت صرفًا بر ضد این نتیجه تقریبًا اجتناب ناپذیر می
شخصی بوده ه بخش معین و مشده است، بلکمنافع شرکت هدایت نمی

شده  است از یک برنامه انقالبی کلی که برای جنوب ایران تدارک دید ه
 بود. 

الزم به توضیح نیست که به محض آن که تشکیالت مسئول یا برای 
نه شنید، رسیدگی به این گونه امور برای نخستین بار نجواهایی در این زمی

ر از هرگونه صرف وقت و جهت بررسی حتی المقدور کاملی از این ام
حساس اتالش فروگذار نکرد و نتیجه این اقدامات آن بوده است که امروز 

ای جز این نیست که به مقام ریاست تلگراف کنم که احتمااًل کردم چاره
ن دردسر اگر بخت یاری نکند و ما و دولت نتوانیم در مقام پیشگیری از ای

 خواهیم بود. موفق شویم، با وضعیتی بسیار جدی روبرو 
یکی از وجوه جالب توجه این حرکت ان است که تاکنون هیچ یک از 

اند و در حال حاضر فقط کارگران به صفوف این تشکیالت راه نیافته
ن آکارمندان، سرکارگران و پیشه وران )که تماما ایرانی هستند( در 

 عضویت دارند. 

                                                 
هر م ۀمهر و روزنامه، مجله و چاپخان ۀعبدالمجید موقر: مدیر و مؤسس مجل 68

 ایران 
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صد ین تشکیالت قدر حال حاضر تا آن جایی که بر ما آشکار شده است، ا
تواند در برابر شرکت و دولت یک جبهه دارد تا زمانی که احساس کند می

حق  متحد ارائه دهد، به افزایش اعضاء و امکانات مالیش از طریق اخذ
ها در زمانی که آمادگی الزم ایم، آناطالع حاصل کردهعضویت بپردازد. 

 : را کسب کنند ]خواسته های[ ذیل را مطرح خواهند کرد
حق داشتن نماینده در اداره کار ]کارگزینی[ و سازمان  .1

بهداری، به ویژه از لحاظ نظارت بر استخدام و اخراج 
 کارکنان. 

روپیه در ماه که  45افزایش حقوق کارگران به میزانی معادل  .2
6شد. پرداخت می 1923قبال در سال  9  

 مرخصی با حقوق  .3
7شش ساعت کار روزانه  .4 0  
رکت باپرداخت اجاره از سوی تأمین مسکن از جانب ش .5

 شرکت. 
7های دیگر در آبادان یا سایر نقاط عدم تخریب .6 1  

                                                 
ری به از نکات مذکور در این سند پرسشهایی از آقای افتخاای در مورد پاره 69

 شود. می انویس ارائهایشان به صورت پهای عمل آمد که پاسخ

د بودیم. درصد افزایش دستمز 50ایشان در این مورد اظهار داشتند: ما خواستار 

 درصد افزایش دادند.  25بعدا دستمزدها را 
را  ساعت کار را قبول داشتیم ولی به شرط آن که بیخود مردم 8ما روزی » 70

 خاری( )افت« کردند.می اخراج نکنند، آن ها کارگران را اخراج ابد
 مردم را آتش نزنند. )افتخاری( های ما تقاضا کردیم که خانه 71
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وران ایرانی در انعقاد قرارداد از حقوق و مزایایی مشابه پیشه .7
 قرارداد پیشه وران هندی برخوردار شوند. 

7تمام شکایات از سوی مقامات پلیس ایران بررسی شود.  .8 2  
 کارمندان هندی برخوردارکارمندان ایرانی از حقوقی مشابه  .9

 شوند. 
ها مناقشات موجود میان ایرانیان و اروپاییها و شرکت و ایرانی .10

7در محاکم عدلیه ایران مورد رسیدگی قرار گیرد.  3  
اعطای مستمری به جای پاداش در پی پایان خدمت طوالنی  .11

یا اخراج به مناسبت عدم نیاز و تداوم این مستمری حتی پس 
7ور.از فوت کارمند مزب 4  

هایی تشکیل شده و هنگامی که تبلیغات ای یک بار گردهم آییهفته
ها در رسد، تمام رهبران برای بحث و گفتگو در مورد آنروسی فرا می

آیند. اطالع حاصل کرده ایم که در آخرین تاریخهای معینی گردهم می
م قیت توأبولتن وارده چنین آمده بود که اگر تالش کارگران آبادان با موف

شد، از افزایش دستمزد چشمگیری برخوردار خواهند شد. از لحاظ 
 معیشتی نیز اگر زیر نظر روسها باشند، وضعیت بهتری خواهند داشت

 تا زیر نظر انگلیسیها. 
 های کارگری نیز ضمیمه شده است. اسامی رهبران هسته

                                                 
 از سوی آقای افتخاری تایید شد. ای طرح چنین خواسته 72
ه بکارگری که به تمام معنی مربوط  ۀاین اعتصاب دو جنبه داشت. یک جنب 73

 ملی آن بود. )افتخاری(  ۀملی. این هم از جنب ۀکارگر بود و یک جنب
دارد. کارگران  ، ما تقاضای بیمه را داشتیم. البته بیمه تمام این موارد رانه خیر 74

 بیمه نبودند. )افتخاری( 
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وع شوید که اگر نخواهیم مانع از وقبا توجه به مفاد فوق الذکر متوجه می
حوادثی جدی گردیم، اتخاذ اقدامات قاطعانه ضروری است. اطالع 
حاصل شده است که قرار است به محض حصول موقعیت روانی 

ها را ببندند و از درون و نه مساعد، کارگران وارد پاالیشگاه شده، دروازه
های خود را بر شرکت و حکومت اعمال کنند. آشکار از بیرون خواسته

تفکر این سازمان در هیچ مورد کوتاهی نکرده و است که مغزهای م
اند. زیرا اگر کارگران اعتصابی در خارج ای را از نظر دور نداشتهنکته

توانستیم کار را با دیگر کارگرانمان ادامه دهیم. بودند، میتأسیسات می
ژوئن  7]کارگران[ امیدوارند که همه چیز برای ماه محرم که امسال در 

7آغاز شده  5 پذیرد آماده شده باشد. تیر[ پایان می 16ژوئیه ] 7در و   
همان گونه که اطالع دارید ]ماه محرم[ دورانی است که در خالل آن 
احساسات ایرانیان به نحوچشم گیری تحریک شده است و به عقیده من 

 توانستند انتخاب کنند. هیچ موقعیتی از این بهتر نمی
زدیک ی ایالت در این مورد تماس نمن با مقامات محلی در آبادان و وال

الی به دارم  آنهانیز کاماًل به جدیت اوضاع واقف هستند و منتظرم که و
ا من اطالع دهد که چه اقدامی در پیش دارد و چه نوع همکاریی از م

 انتظار دارد. 
خود را به مقام ریاست ]شرکت نفت[  99یک نسخه از تلگراف شماره 

اد آن مالحظه خواهید کرد تاکنون از گزارش ضمیمه کرده ام و براساس مف

                                                 
ده بو 1929ژوئن  9و  1308خرداد  19قمری مثادف با  1348اول محرم سال  75

 است. 
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7« گرین هاوس»این مراتب توسط  6 ام به دولت مرکزی خودداری کرده 
تا والی ]خوزستان[ که مورد وثوق این جانب است، گزارش این مسایل 

 را مقتضی بداند. 
جالب توجه است که همزمان با تشکیل باشگاه کارگران و پیش آمدن 

زه( میخاییل فرون-به )« کمونیست»شوروی های وضع موجود، کشتی
از  در محمره ]خرمشهر[ پهلو گرفتند و از نگرانی و التهابی که برخی

هایی عناصر شوروی در آنجا بروز دادند، ظن قوی دارم که محموله
حاوی اسلحه و مهمات در ساحل پیاده شده است. مقامات ایرانی در 

یسر را با حداکثر پیگیری مجریان این ظن و گمان قرار گرفته و موضع 
 تحت بررسی دارند. 

 مخلص شما 
 های کارگری اسامی رهبران هسته

7میرزا علی تنگسیری  7  سرکارگر سیم کش، بخش برق               
7رمضان   متصدی کلید، نیروگاه                                                    8

7سید خلیل  یایی تانکر                                                9  تعمیرکار در
 رکارگران، بوارده میرزا جعفر                                           متصدی س

                                                 
76Green House   مقر شرکت نفت در لندن 
اتی که عمل آمد و نکدر مورد این اسامی نیز از آقای افتخاری پرسشهایی به  77

ود را علی بعدا نام خ»شود. در این مورد اظهار داشتند: می به یاد داشتند ذکر

 )افتخاری( « دژبان گذاشت.
 دهقان رمضان کاوه است )افتخاری( 78
 سید خلیل پیغمبرزاده )افتخاری(  79
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 ره کار، فعال میشان میرزا علی                                          قباًل ادا
8میرزا حسن علی   متصدی جرثقیل                                             0

8میرزا محمود  1  قبال کارمند اداره کار، فعال در اداره زمان            
 ارخانه یخ ک                 میرزا احمد                                                  

 دی جرثقیل تصم          علی نژاد                                                    
 رکارگر، بوارده س          خورشید                                                      
  4ارگر، بارانداز شماره علی                                                      سرک

 درات انبار و صا حسین                                            سرکارگر، بخش
 10نه شماره احمد                                    کمک سرکارگر،تلمبه خا

 جار ن                    میرزا حسن علی                                               
 ان آبادان غالمحسین خان                                   سرپرست کارمند

8غالم  2  بخش مهندسی                                                                  
 رکارگر، بوارده س            گل نظر                                                      

 ارمند اداری ک            میرزا احمد                                                  
 اعت ساز بازار س                                                       سید محمد    

                                                 
 حسنعلی ثابیت از رهبران بود و اخیرا فوت کرده است. )افتخاری( 80
الت ما د از ما ]یعنی کارگر[ نبود. کارمند شرکت بود و از تشکیمیرزا محمو 81

 از آن ها را روی سوء ظن گرفته بودند. )افتخاری( ای خبر نداشت. عده
 غالم از رهبران نبود. )افتخاری(  82
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 نباردار، بخش برق ا محمد سامی                                                   
8استاد حاجی   نجار                                                                       3

 راف، بازار ص                                                           کای شهباز     
8میرزا یوسف خان اردبیلی   ناشناس                                             4

 رکارگر رنگرزی س     ابراهیم افندی                                               
 ارگاه رنگرزی ک                                         میرزا صاحب              

 دسی ساختمانی حیدر                                          کارمند بخش مهن
 اشناس ن                       آقا یوسف                                                    

8آقا نجفی   ناشناس                                                                       6
8میرزا محمد تنگستانی   کارمند اخراجی                                    6

6 
یاداری بریتانیا،   87[1308اردیبهشت  17گزارش در

 891محرمانه، کشف رمز، تلگراف شماره 
                                                 

 اصفهانی بود 83
 منظور یوسف افتخاری  84
 احتماال عباس علی نجفی  85
]یعنی از  [ است. از ملبون بود و از مابرادر علی دژبان ]نفر اول همین فهرست 86

شد. می مکارگران نبود. از طرف انگلیسیها غالبا مزاحمتهایی برای آن ها فراه

 ( آن ها را از قبل شناخته بود ند ولی ما را نشناخته بودند. )افتخاری
87122ff.  13783/  371F. O.   ( 222)به نقل از شاکری 
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 از: وزارت دریاداری 
  به سرفرماندهی کل، هند شرقی

 [ 1308اردیبهشت  17] 7/5/1929تاریخ: 
شما. شرکت انگلیس وایران، لندن، اینک گزارش  794عطف به شماره 

دهد که نیروهای نظامی ایران که تحت فرمان فرماندار کل آبادان می
اند به نحو موفقیت آمیزی با اغتشاش آبادان مقابله کرده و عمل کرده

رود و تری نمیانتظار ناآرامیهای بیشاند. تعداد زیادی را بازداشت کرده
ر جهت هتا زمانی که دولت ایران بتواند با چنین اوضاع مقابله کند. از 

علی ابهتر آن است که در این امر تشویق شود. از این رو ناوهای جنگی 
 1803-7حضرت باید این مسئله را در نظر داشته باشند. 

 : هایی به مراجع ذیل ارسال شدنسخه
 مور خارجه وزارت ا

 وزارت مستعمرات 
 وزارت امور هند 

6 
 88 16/6/21اعالمیه اتحادیه کارگان آذربایجان، 

 16/6/21(، تاریخ 1رزگر، اعالمیه شماره )ب -کارگر
ها بر اثر مبارزه با ای که وجهه بین المللی آنهای برجستهشخصیت

دیکتاتوری در زیر کابوس وحشت و ترور روشن و مسلم گردیده و 

                                                 
از )سری نخست وزیری «[ اسناد ملی»ن پس سازمان اسناد ملی ایران ]از ای 88

 109003ش « ( ن»این پس 
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یشه در راه برقراری حقوق توده ستمدیده رنجبر از کارگران و برزگران هم
اند امروزه برای اتحاد و همکاری و روشنفکران زحمتکش کوشیده

واقعی تمام کارگران و روستائیان و روزمزدهای ایران قیام کرده. به منظور 
  اند.آغاز نموده« اتحادیه کل کارگران ایران»بهبود حال آنان به تشکیل 

 در تهران تأسیس شده و 1321اتحادیه در اوایل سال « هیات مرکزی»
های والیتی و ایالتی به دار برای تشکیل اتحادیهنمایندگان صالحیت

کزی که از طرف این هیات مر -های کشور اعزام نموده استشهرستآن
ن که از نمایندگا« کنگره عمومی»مؤسسین انتخاب شده است تا تشکیل 

گره ن و برزگران مرکب خواهد بود صالحیت انجام وظایف کنتمام کارگرا
 را دارد.

هیات مرکزی اتحادیه کارگران به منظور تأمین وضع اقتصادی و 
 بهداشتی و فرهنگی رنجبران آذربایجان و حفظ حقوق آنان در تاریخ

به موجب حکم مخصوص که عینا برای اطالع عموم درج  16/5/21
 16/5/21ران به تاریخ ه کارگران تهشود: هیات مرکزی اتحادیمی

زی دارنده این اعتبارنامه آقای خلیل انقالب آذر از طرف هیات مرک»
ان را اتحادیه کارگران مأمور است درآذربایجان تشکیالت اتحادیه کارگر

یه تأسیس کرده، با مرکز مربوط نماید. به تمام کارگران و رفقا توص
امضای صدر و « »ت کامل نمایند.مساعد شود که در این زمینه به اومی

یه را به امضاء کننده زیر مأموریت رسمی و پرافتخار تشکیل اتحاد« مهر
 تفویض نموده است. 

این جانب پس از ورود به محل مدموریت خود، ابتدا با کارگران و 
نمایندگان آنان وارد مذاکره گردیده و پس از تهیه مقدمات در اوایل 

ه جلسه عمومی برای تأسیس اتحادیه تشکیل شهریور ماه، اولین مرتب
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8دادم و از طرف حاضرین که عموما از صنف مظلوم بودند استقبال  9  
شایان و صمیمیت و عالقه قلبی ابراز گردیده و اتحادیه رسما افتتاح 

 یافت. 
به  در خالل و جریان امر اطالع حاصل شد که تنی چند از چند ماه پیش

این با وحدت ه و مشغول کارند بنابرای تشکیل داداین نام مؤسسه
 منظوری که در بین بود آن هیات هم به اتحادیه پیوست. 

ای رأسا و مستقیما از طرف استانداری استان هم در این اثنا موافقت نامه
صادر شد که ان نیز برای  13/1/21مورخه  13124سوم تحت شاره 

آقای »اری سوم شود: وزارت کشور استاندتکمیل اعالمیه عینا درج می
ان خلیل انقالب آذر: به طوری که از طرف هیات مرکزی اتحادیه کارگر

شود نسبت به تشکیل ایران به شما صالحیت داده شده، موافقت می
قصود ماتحادیه کارگران در آذربایجان اقدام نمائید و متوجه باشید که 

ع وضااصلی تأمین آسایش و رفاه حال کارگران و تدارک وسایل بهبود ا
ها و ایجاد توافق نظر بین کارفرما و کارگر به بهداشتی و اقتصادی آن

منظور کمک به پیشرفت امور کارخانجات است و همه گونه کمک و 
ور تشریک مساعی الزم نیز از طرف مامورین مربوطه در تأمین این منظ

 با شما به عمل خواهد آمد. 
در امور سیاسی و بدیهی است این تشکیالت به هیج وجه حق دخالت 

تان سوم. استاندار اس -تماس با این قبیل دستجات را نخواهد داشت. ی
 «امضاء

                                                 
 اصل: استقالل 89
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رساند که مرام نامه و اینک پس از اعالم مراتب فوق به اطالع عموم می
نظام نامه اتحادیه کارگران هم چاپ و دردسترس مراجعه کنندگان است 

9 0 ندان و طبقه و مسلم است که عموم کارگران، برزگران، کارم 
برای تحصیل و تثبیت « خصوصا صنف آموزگار»تحصیلکرده زحمتکش 

حقوق خود وارد اتحادیه خواهند شد و مرکز اتحادیه خیابان تربیت 
 روبروی کوچه کرباسی است. 

 لیل انقالب خ -اتحادیه کارگران آذربایجان
 تبریز 

7 
 91[ 30/6/21]متن کنفرانس خلیل انقالب، 

 ران آذربایجان، متن کنفرانس آقای خلیل ادیه کارگبرزگر، اتح -کارگر
  ، بهاء6/7/21انقالب روز سوم مهرماه در صحنه شیر و خورشید سرخ 

 دینار  50
ها جان اول به یادبود کسانی که در راه آزادی و دمکراسی در گوشه زندآن

نوشند، سی ثانیه های جنگ شربت شهادت میسپرده اند، یا در میدآن
کنیم ... بعد سخن خود را به نام صنف مظلوم ایران ر میسکوت اختیا

کنم. البته این کنفرانس ما یک بحث اقتصادی خواهد بود و آغاز می
ای وارد جنبه ادبی و علمی و یا سیاسی نخواهد داشت. با مختصر مقدمه

 شوم. مطلب می
                                                 

ده شچاپ  1325و  1322در اساس نامه و نظام نامه از اتحادیه در سالهای  90

 است که متن هر دو آن ها در آخر اسناد آمده است. 
 109003اسناد ملی. سری ن. ش  91
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 بینیم که انسان در آغازکنیم، میهروقت ما به کتب اقتصادی مراجعه می
ادی بشریت هیچ چیز نداشت. نه خوراک و نه پوشاک و نه قانون و نه آز

حقوقی، یک سلسله قوانینی داشت. ولی در ورای این بیچارگی و بی
کرد و اول دفعه این قوانین و نوامیس توسط علماء و متفکرین سیر می

ته در امر کشف و به طریق اوولسیون )تکامل( به پایه امروزی رسید. الب
ل رسیده ان من و تویی در میان نبود، ولی امروز که بشر به حد تکامآن زم

نف است، تساوی بین افراد بشر به کلی از بین رفته و جامعه به دو ص
دار و کارگر تقسیم شده است که اولی واجد همه متمایز، یعنی سرمایه

ه چیز و دومی  فاقد هر چیز است. کارگر هم به نوبه خود به دو دست
ها عبارت از کارگرانی هستند که شود. اول کارگر کامل و آنتقسیم می

کنند و وسیله ارتزاقی به جز به کار ها کار میتمام روز را در کارخانه
نه اخراج انداختن زور بازوی خود ندارند و اگر احیانا چند روزی از کارخا

ای در دست ندارند. شدند، دیگر برای امرار معاش خود هیچ نوع وسیله
ه ل و مظهر کارگر همین طبقه هستند. دسته دوم کارگرانی هستند کاص

توانند با اشتغال به داد و اگر یک روز ازمحیط کارخانه دور شدند، می
ها معاش خود را تأمین نمایند. این طبقه را به زبان ستد و یا سایر پیشه

گویند و قطعی است که یعنی کارگر پست می« هومبل پروله تار»علمی 
دار و کارگر( هیچ نوع مناسبت نزدیکی ین دو طبقه مذکور )سرمایهماب

ها موجود است و مادامی وجود نداشته، بلکه یک اختالف بارزی میان آن
یدار که این اختالف طبقاتی از بین نرود، این جنگ و جدل و مبارزه پا

است  خواهد بود و وقتی که این اختالف مبدل به ائتالف گردید، آن وقت
بشر  بارزه با طبیعت مثال با سیل و مرض و قحطی )که مفید به حالکه م

 است( شروع خواهد شد. 
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لت ایران نام تشکیالت ما اتحادیه کارگران ایران است، ولی چرا اتحادیه م
نگفتیم؟ علتش واضح است. وضع کار و حیات دو صنف برزگر و کارگر 

ا بل قرون وسطی در ایران خیلی پست و رقت انگیز است. برزگران ما مث
کنند و همچنین بیشتر صنایع ما، از جمله گاو و گاوآهن زراعت می

 صنایع دستی است این حیات پرزحمت، برزگر و کارگر را به سوی مرگ
دهد و زندگی برای اینها نظیر ریسمان داری است که و نیستی سوق می

 فشارد. هر لحظه گلوی این بیچارگان را بیشتر می
دار و کارگر از اتحادیه کارگران، رفع اختالف بین سرمایهاصل مقصود ما 

دار و کارگر همه ایرانی و تولید ائتالف مابین آن هاست، زیرا سرمایه
هستند و همه زاده یک خاک و بومند. این اختالفات صوری هم باید از 

دار و کارگر باید بصورت جبهه محکمی درآیند. این بین برود و سرمایه
جنبه سیاسی نداردو مثل سایر احزاب برروی محور تشکیالت ما 

زند و به همین جهت است که نام این تشکیالت را سیاست دور نمی
9ایم اتحادیه کارگران ایران گذارده 2 و مرام این تشکیالت را در دو کلمه  

کنم: اول افزودن مزد کارگران. دوم گماشتن بیکاران به کار و خالصه می
توان بیکاران را داخل کرد، بدین جهت ان نمیچون در اتحادیه کارگر

ها را به کند و بعد آناست که این اتحادیه اول برای بیکاران کار پیدا می
افزودن  -1پذیرد. پس خالصه مرام با دو اصل زیر است: تشکیالت می
یافتن کار برای بیکاران. فعال کنفرانس ما راجع به کارگر  -2مزد کارگران 

دهد؟ درو دیوار و میز و نیمکت یم کارگر به جامعه چه میاست اواًل ببین
و تمام چیزها خواه متحرک، خواه ثابت، مولود زحمت کارگر است. حتی 

                                                 
 اصل: گزارده ایم.  92
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یر پای شماست که به « زحمت»روید هایی که راه میروی خیابان ز
صورت آسفالت و یا سنگفرش درآمده است. امروز در یونان یعنی در 

افالطونها و ارسطوها را تقدیم عالم و علم همان کشوری که سقراطها و 
دانید علت و فلسفه نموده است، قحطی و گرسنگی حکم فرماست. می

این ذلت و سقالت چیست؟ این است که ارتباط برزگر با جامعه قطع 
تواند گندمی را که تهیه کرده به برادران خود شده و دیگر برزگر نمی

یونال سوسیالیسم گذاشته، دنیایی برساند. مشتی تبه کار نام خود را ناس
اند و هر روز نتیجه زحمت میلیونها کارگر را با را غرقه در خون کرده

 دهند.بمبها و اژدرهای مرگ بار به باد فنا می
دانیم. ما طرفدار کارگر هستیم زیرا همه چیز خود را رهین وجود وی می

ز همین صنف، توان اتصور نکنید که استمداد کارگر پست است، بلکه می
ها و دکترها تربیت نمود. مردان بزرگی را دبیرها، آموزگارها ، مهندس

اند: آبراهام لینکلن قهرمان معروف سراغ داریم که از طبقه کارگر بوده
رخانه آمریکا نجار و قایقچی بود. مندرسن وزیر مالیه انگلیس کارگر کا

برت گیر بود. و اآهن بود، ماکدونالد رئیس الوزرای اسبق انگلیس ماهی
توان رئیس جمهور  اسبق آلمان زین ساز بود و نظایر اینها را زیاد می

 یافت. 
کارگر چیست؟ کارگر همان ایرانی است، سه میلیون کارگر و پنج میلیون 

دانید که در این بیست سال گذشته اغلب برزگر همه ایرانی هستند. می
و کارگر به کلی در آن قوانین  قوانین بر ضد کارگر و برزگر بود حیات برزگر

فراموش شده بود، ولی امیدواریم که دولت به حیات برزگر و کارگر بیش 
از این توجه خواهدکرد و در مجلس یک رشته قوانینی که مفید به حال 
طبقه برزگر و کارگر باشد تصویب خواهند نمود. این انتظار ماست که از 
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ن حزب و اتحادیه کارگران، دولت و ملت و مجلس داریم. فرق است میا
اتحادیه کارگران همان طور که گفتیم جنبه سیاسی ندارد و مسایل 

ها با یک سلسله اقتصادی را با همدستی دولت و مدیران کارخانه
کند )کف زدن ها به نفع طبقه کارگر حل میکمیسیونها و پیشنهاد

ما حضار(. پس در این جا برای هیچ صنف جای باک نیست. اتحادیه 
 مثل سایراحزاب هم نیست. از عمراین اتحادیه کمتر از یک ماه نمی

 گذرد و با تشکیالتهای موجوده هیچ نوع ارتباط و تماسی ندارد. 
شود حق هیچ گونه شعار ما چیست؟ هر کس که وارد این تشکیالت می

ها حرکتی روی دهد ما مسئول جدل و اعتصاب را ندارد و اگر در کارخانه
ود و برای افزودن مزد کارگر مقدمات اساسی الزم است و پس نخواهیم ب

ای دایر به افزایش مزد کارگران تنظیم و پیش از مطالعه و بررسی الیحه
دار خواهیم نهاد. این را بدانید که اگر مزد کارگر زیاد شود، هیچ سرمایه

وقت آن را در بانک نخواهد گذاشت، بلکه خرج خواهد کرد و اگر 
رف کارگران راجع به افزایش مزد رخ دهد تشکیالت از آن حرکتی از ط

ها نگاه کنیم و با نظر خائن به آنخبر است و ما آن حرکت را تقبیح میبی
خوانم: خواهیم کرد )کف زدن حضار(. چند ماده از آن مرام نامه را می

اول افزودن مزد کارگر. از شنیدن این ماده سرمایه داران وحشت نکنند. 
کنیم که افزودن مزد به صالح آنهاست. صدی نود و پنج می ما ثابت

دهد و با این حال تقسیم جامعه ما را طبقه برزگر و کارگر تشکیل می
آید و اصاًل متاع تاجر را به غیر از برزگر و مصرف مساوی به عمل نمی

تواند متاع خرد؟ اگر قوه خرید کارگر زیاد شود تاجر میکارگر که می
داران اگر مزد یک نفر ای سرمایه های گران هم بفروشد. شماخود را به ب

توانید کارگر را مثال از پنج ریال به ده ریال ترقی بدهید، در عوض می
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قیمت متاع  را هم دو برابر کنید. دیدیم که چون حقوق کارمندان دو برابر 
)دوبل( شد قیمت امتعه چهار برابر باال رفت. اصاًل کارگر آبروی 

ماشین شماست. ساعت کار کارگر هم باید معین شود. در  شماست،
قرون تاریک که حتی ساعت اختراع نشده بود، کارگر از طلوع آفتاب تا 

کرد و حاال که قرن بیستم است، این امر قابل تحمل غروب آن کار می
نیست. برای کارگر جمعه و استراحت الزم است، مزد ایام تعطیل و 

رداخت نمود و همچنین آسایش زنانی را که در مرض را باید به کارگر پ
9کنند باید در نظر گرفت. یعنی وضع حمل ها کار میکارخانه 3 او را از  

نظر دور نباید داشت. باید به او ارفاق نمود و کمک کرد.اقاًل باید مزد 
های تندرست وضع حمل او را پرداخت نمود تا سقط جنین نکند و بچه

ها کارگر آتیه هستند. وش نکنید که این بچهتحویل جامعه بدهد و فرام
گیرند. اگر یک نفر کارگر ماشینی را خراب کند، فوری خسارتش را می

این قانون خوب است. انسان را هم یک ماشین آهنی فرض کنید. کارگر 
شکند، دیه دست و پای شود، دستش میهنگام کار اعضایش ناقص می

افتد نیست. کارگر از بام کارخانه می او چهار یا پنج ریال مزد آن روزی او
میرد. خون بهای او مزد روز فوت او نیست! اما هر تشکیالت باید و می

یک شخصیت حقوقی داشه باشد. مثال هر شرکت یا بنگاه و یا هر وزارت 
خانه و یا دولت یک شخصیت حقوقی دارد. مثال اگر کسی به یک 

آن شرکت اقامه دعوی کند.  تواند به نامشرکتی مدیون باشد دادگاه می
این شخصیت حقوقی باید برای این تشکیالت به وجود بیاید. این 

ها شنود. به صاحبان کارخانهگوید و میتشکیالت رسمی است، می

                                                 
 و حمل اصل همه جا: وضع  93
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ها بیرون کنند. دهد کارگران را بدون جهت از کارخانهاجازه نمی
شده که توان سرسری از کار بیرون کرد. پس چه کارمندان دولت را نمی

توانند کارگر را از کارخانه برای کارگر این حقوق نیست؟ هر ساعت می
 ها رسیدگی خواهد کرد. عدالتیبیرون کنند. این اتحادیه به این بی

 تحادیه شوندتوانند داخل این اکدام اشخاص می
دهیم چه با فکر چه با دست فقط اول کارگران. ما به کارگر معنی اهم می

کند. دوم تشکیالت کسی است که از سرمایه زندگی میمحروم از این 
باید حق عضویت بدهد یعنی صدی یک درآمد خود را به تشکیالت 

 کمک کند. 
اما عملیات ما در این چند روزه عبارت بوده است از این که: چند 

ها را پس ها اگر اشتباهاتی شده ما آنایم و در این کنفرانسکنفرانس داده
ندگان هر صنف و کارخانه انتخاب شده که واسطه بین گیریم، نمایمی

تشکیالت و کارگران است. مرام دیگر ما دادن کار به بیکاران است. باد 
دهد، برای وزد و خبر از یک زمستان سخت و طاقت فرسا میخزانی می

رفع بیکاری باید اقدامات مؤثری کرد. در اتحادیه کارگران دفتر 
شود و شده که اسم بیکاران در آن ثبت میمخصوصی برای بیکاران باز 

پس از بسته شدن دفاتر به دولت اطالع خواهیم داد که مثال پنج هزار 
خواهند و اگر دولت توانست بر بیکار با بیست هزار عائله خود کار می

اید هیچ وگرنه با همدستی دولت و سرمایه داران به رفع این بحران فایق
واهیم زد و نه تنها به بیکاران آذربایجان اقدامات مؤثر و قطعی دست خ

بلکه به بیکاران ایران کار خواهیم داد  )کف زدن حضار(. پس از بسته 
دهم که به فاصله شدن دفاتر هیچ کس را قبول نخواهیم کرد و من قول می
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ها خاتمه داده خواهد ها تنظیم و به بیکاری آنیک هفته نقشه بیکاری آن
 شد )کف زدن حضار(. 

ندوق: صندوق این تشکیالت برای چپاول و غارت نیست. هر ساعت ص
توانند این صندوق را کنترل کنند. با دسیسه و زور و بدون کارگران می

ای کارگران هر وقت امضا دیناری از کسی نخواهیم گرفت. شما 
 بخواهید حساب صندوق را پیش شما خواهم نهاد و من جان را در گرو

ین ا)کف زدن شدید حضار(. قبل از این که گذارم این صندوق می
کنیم ایجاد می« صندوق رادیو»صندوق را ایجاد بکنیم، صندوقی به نام 

 )کف زدن حضار(. این صندوق در حضور تمام کارگران مهر و موم شده
تواند و مهر به صاحبانشان داده شده، هر کارگر به فراخور حال خود می

ًا سمی دریافت دارد. این صندوق بعدبه این صندوق پول بدهد و قبض ر
د. ساعت رادیو تهیه خواهد ش 24در حضور نمایندگان باز و به فاصله 

زدن  زنده باد آن کارگرانی که به این صندوق پول خواهند پرداخت. )کف
مان شدید حضار(. پاینده باد امواج آن صدایی که از این رادیو به آس

 خواهد رسید. )کف زدن ممتد حضار(. 
آید. مثال اگر نطفه در رحم بارزه: مبارزه از اولین حرکت به وجود میم

رود. حتی جسدی که بر روی مادر با میکروبها مبارزه نکند از بین می
کنند یعنی آن خستگی و فشاری که از جسد تابوت به قبرستان حمل می

آید مبارزه مرده است. پس برای هر فرد مرده بر دستان حاملین وارد می
ا مهر جامعه و هر تشکیالت مبارزه الزم است و اما چه اشخاصی با و 

 مبارزه خواهند کرد؟
ها ها و ما از عهده مبارزه با آنیست و کاسه لیسان آندرندگان فاش -1 

 خواهیم آمد. )کف زدن حضار(. 
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خواهند گرسنگیها مرتجعین  کهنه پرستان یعنی کسانی که می .1
 ا به حال خود باقی بماند. و سفالتها و دزدیها و بدبختیه

آزادی خواهان دروغی که ماسک آزادی خواهی به صورت زده  .2
ولی درواقع منظوری جز گرفتن حق سکوت ندارند، سیزده 
 ماه است که میدان برای عملیات این قبیل اشخاص باز بوده،

اند نشان ولی ببینیم اینها چه دردی را عالج کرده اند؟ اگر کرده
، اب به عملیات ننگ اور و ائتالف با دزدهابدهند واال ارتک

هتک حرمت اشخاص، اسلحه را از کمر آزادی خواهان 
دی حقیقی باز کردن و به راهزنان آزادی فروختن، آزادی و آزا

خواهی نیست. احوال این عناصر از دو شق خالی نیست، یا 
اند و یا دزدان واقعا آزادی خواه هستند ولی از عهده آن برنیامده

اسی هستند و این دسته دوم از دشمنان داخلی و قابل سی
ه اند، مجازاتند و اما آن هائی که از عهده آزادی خواهی برنیامد

 ساکت باشند و تماشا نمایند و به دزدان سیاسی نپیوندند. 
دیروز در حضور یک نفر مرد عالی رتبه، یک نفر کارگر خواست چراغ 

یچاره نه تنها برق را استعمال برق را روشن کند ولی نتوانست. این ب
نکرده، بلکه راه استعمال آن را هم بلد نیست. ما طرفدار این طبقه ساده 
و بیچاره و بدبخت و عوام هستیم. خیانت به این صنف، شخص را نابود 

کند. اگر مسلک داری باور کن. اگر مذهب داری باور کن و اگر هیچ می
آنهایی که در شبهای تیره نداری مرگت باد )کف زدن شدید حضار(. 

خواهند بیوه زنان را لخت کنند به این تشکیالت اسلحه به کمر بسته، می
اند از بین راه ندارند. آنهایی که با دزدی  شیادی لباس آزادی را پوشیده

بروند، ماجراجویان و هنگامه طلبان باید از این تشکیالت دور شوند هیچ 
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از اختالف و نفاق اجتناب کنیم. صنف طرفدار خائن نیست. ما باید  
کند و عاقبت به زیان و نفاق و دورنگی کارگر را به دو دسته تقسیم می

شود. هر که درصدد نفاق جویی باشد از این بدبختی کارگر تمام می
تشکیالت خارج و ورقه عضویت او باطل خواهد شد. پدران ما در 

ست که ما را به این نصیحت ا« در فکر سنگک باش»اند: گذشته گفته
دهد. آنهایی که این دستور را به کار سوی بدبختی  سفالت سوق می

اند هیچ ندارند، حتی سنگک هم ندارند. اگر بنا باشد فقط در بسته
تکاپوی نان باشیم، با حیوانات چه فرقی خواهیم داشت؟ انسان باید 

تشکیالت قبرستان و یا وادی تشکیالت داشته باشد. مملکت بی
آوریم ( روی این اصل ما این تشکیالت را به وجود می2شان است )خامو

و اصاًل آوردیم )کف زدن حضار(. تشکیالت، دبستان ملت و بستن این 
ها در حکم جنایت است. روی سخنم با آن کسانی است که آواره دبستان

زنند و مسلک هستند و با تبلیغات نامربوط خود به ما تهمت میو بی
اشیستها و حربه بیوه زنان است. تهمت نزنید زیرا تهمت تهمت اسلحه ف

کار عاجزان است. این را هم بگویم آزادی خواهان قالبی در تهمت زدن 
و افترا بستن خیلی استاند. تهمت بد است. برای هر چیز دلیل و برهان 
الزم است، قضاوت کنید، عادل باشید، تهمت یعنی چه؟ بدانید که صنف 

ا نخواهد خورد. دیگر حنای شما رنگی نخواهد کارگر فریب شما ر
داشت. در خاتمه روی سخنم با دانشمندان و روشنفکران است. صنف 
 کارگر صنف مظلومی است. این صنف مظلوم از شما انتظار کمک دارد. 
این کارگران تاراجگر نیستند. دزدان شبگرد هم نیستند. اینها زحمت 

کنند و های نحیف و الغر کار میکشان با ناموس هستند. اینها با وجود
اصاًل قلم و کاغذ و کتاب و دبستان شما را این کارگران به وجود 
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اند. بدانید که کارگر خدمات شما را فراموش نخواهد کرد )کف آورده
زدن حضار(. باید با شهامت پیش بیائید. کارگر و برزگر یعنی چه؟ یعنی 

و احتیاط نیست، جای  میلیون ایرانی. این جا جای محافظه کاری 9
استاد « دانتون»ترس و وحشت هم نیست. از کلمه شهامت به یاد 

شهامت، باز هم شهامت، »انقالب معروف فرانسه افتادم که گفته است: 
دهم. زنده باد اتحادیه به سخن خود خاتمه می«. همیشه شهامت

. کارگران ایران. )کف زدن حضار(. زنده باد اتفاق همکاران آذربایجان
توانند وارد این اتحادیه )کف زدن حضار(. زنده باد آن کسانی که نمی

شوند. )کف زدن حضار( شوند، ولی از مشاهده عملیات ما مسرور می
 زنده باد ایران و صنف مظلوم آن )کف زدن حضار(. 

کند، پیش آمد و ساله که در چاپخانه کار می 10در این موقع یک طفل 
طرف  قالب نموده، با بیانات معصومانه خود ازدسته گلی تقدیم آقای ان

قالب عموم کارگران آذربایجان از زحمات ایشان قدردانی نمود. آقای ان
یه خطاب به آن طفل جواب دادند: زنده باد کارگر. پاینده باد اتحاد

دید و شکارگران. زنده باد! باز هم زنده باد! همیشه زنده باد )کف زدن 
 ممتد حضار(. 

نس روز جمعه درشهر تبریز در صحنه شیر و خورشید سرخ این کنفرا
ان ساعت سه و نیم بعد از ظهر شروع و ساعت پنج و پانزده دقیقه پای

 یافت. 
 خلیل انقالب 
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8 
  94[ 30/7/21]متن کنفرانس خلیل انقالب، 

دیه کارگران آذربایجان، متن کنفرانس آقای خلیل برزگر، اتحا -کارگر
 ه در صحنه شیر و خورشید سرخ. انقالب روز سی ام مهرما

های نبرد ها و میدانقبال به نام کشتگان راه آزادی و کسانی که در زندان
سیده برای حفظ آزادی و دموکراسی و نجات توده مظلوم دنیا به شهادت ر

کنیم ... بعد به نام صنف مظلوم رسند، سی ثانیه سکوت اختیار میو می
کنید در کشوری که وحدت و تصدیق میکنم. البته ایران آغاز سخن می

روز  50معنی ندارد. برای ایجاد این اتحاد « ما»یگانگی نباشد، کلمه 
صورت  است در آذربایجان با تشکیل اتحادیه خواستیم کارگرانی را که به

ها نمایند با هم متحد نموده و برای نجات آنتفرقه با فالکت  زندگانی می
ایم که ست به کارهایی زدهداین مدت قلیل های سریع برداریم. در قدم

باعث تحسین و تبریک دوستان و اضطراب درونی دشمنان گردیده 
 است. این است فهرست عملیات ما: 

ها چاپ و به دورترین ها که چند شماره از آنها و اعالمیهبیانیه -1
سال شده نقاط ایران به طبقه روشنفکر و مقامات عالیه و مدیران جراید ار

های مختلف بطور مجانی به مرکز اتحادیه از چند روز قبل، روزنامهو 
 رسد. آذربایجان می

                                                 
 109003سری ن، ش « اسناد ملی» 94
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در  این چند روز ازطرف اتحادیه چند کنفرانسی ایراد شده که عمومًا  -2
مورد توجه و تحسین واقع شده است. ما تشکرات خود را در مقابل 

 نمائیم. )کف زدن حضار(. ها تقدیم میاحساسات پاک آن
 جود فالکت و بحران اقتصادی، با پول کارگران غیور تبریزبا و -3

قریب به نصب آن در مرکز اتحادیه توانستیم صندوق رادیو را باز و عن
اخبار  موفق و بدین وسیله کارگران را با تمدن دنیا مربوط و آشنا و از

 جهان مطلع خواهیم کرد. )کف زدن حضار(. 
کتورال -4 ارم اتحادیه موفق و امیدو در این مدت کم به تشکیل هیات آ

 های سریعی در این فن ظریف برداشته شود. به زودی قدم
ایم با یک سلسله کنفرانسها و عملیات پاک و دنیاپسند توانسته -5

 13 اعتماد صنف کارگر را به این تشکیالت جلب نمائیم. احزابی که از
لی ماه به این طرف تشکیل گردید، اشخاص را متنفر و گریزان نمود. و

وز، ر 50باید بدانید که اتحادیه ما مانند سایر اجزاب نیست. در این 
شماری نموده. امروز نمایندگان چهل هزار نفر کارگر در های بیپیشرفت

یاد به جلسات اتحادیه شب و روز شرکت نموده و جان فشانی های ز
ها را به صنف فعله و گارگر آذربایجان دهند. این پیشرفتخرج می

های درخشان صنف مظلوم را خواهانیم. )کف گفته و موفقیتتبریک 
 زدن حضار(. 

 موقعیت کارگر در جامعه 
 گیرد؟ دهد و چه میکارگر به جامعه چه می

کند. هر چیزی که وجود خارجی دارد کارگر حیات توده بشر را تأمین می
توان آنرا زائیده زحمت کارگر دانست. ایشان از هیچ گونه خدمت به می

کنند. نی نوع خود دریغ ننموده و با تمام قدرت و توانایی که دارند کار میب
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بعضی به کارهای یدی و برخی به کارهای فکری مشغول هستند. با 
وجود این زحمات، منظره حیات و زندگانیشان بسی پست و رقت انگیز 
است. بدبختی به منتهی درجه رسیده است. امروز کارگر در مقابل 

شده و « له»آورد و در این بحران اقتصادی سلیم فرود میگرسنگی سر ت
ورد. طبق گزارش غیررسمی دژخیم قحطی به سوی نیستی و فنا می

رحمی یک نفر را از اولین قربانی خود را در محله باغ میشه با کمال بی
حیات محروم کرده است. از این واقعه اسف بار تعجب نکنید. روزی 

های دل خراش ها با منظرهها و خیاباندر کوچههزاران اطفال محروم را  
ها کار بینید. ایشان بدون بهداشت در کارخانهدارید به چشم خود می

کنند. در کارخانه کبریت سازی اطفالی هستند که ناخنهایشان به می
واسطه اصطکاک با چوبهای کبریت از بین رفته است. گویی از مادر 

گناه است ین تشکیالت نجات این اطفال بیاند. مرام اناخن متولد شدهبی
 و تصمیم گرفته به این اوضاع دلخراش خاتمه دهد. )کف زدن حضار(. 

 شود؟ چه عاید کارگر می
 بازند به دست کارگران پنج آس و می

 چه بازی است مگر در قمار کارگران؟ 
دانند که هر کس پنج آس آورده آنهایی که آشنایی به بازی آس دارند می

ه باشد، باختن او محال است. ولی تعجب در این که با آن که کارگر ب
 وجودآورنده همه چیز است، همیشه مغبون و مغلوب است. 

 حقوق چهارده گانه کارگر در جامعه 
 حق کار: برای کارگر کار کردن  مانند عمل تنفس قانون طبیعی .1

ها کار داده آناند، بایستی به هر طریقی به است. آنهایی که برای کار آمده
 شود و کسانی که از کار گریزانند باید از جامعه دور انداخت. 
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باشد.  حق تعیین مزد: کارگر برای تعیین مزد باید اختیاراتی داشته .2
مزد یعنی اجرت دست کارگر این معامله ایست که مابین کارگر و 

گیرد. رضای طرفین شرط اصلی و اساسی صحت دار انجام میسرمایه
 دار این شرط عملی شود. است. باید مابین کارگر و سرمایه معامله

حق تعیین ساعات کار: در ممالک متمدن اوقات کار معین   .3
ت کارگری که از ساعت مقرره زیادتر کار میکند دو برابر مزد دریاف

دارد، ولی کارگران ما مثل قرون تاریک وسطی از طلوع آفتاب تا می
 این ترتیب وحشت انگیز خاتمه داد.غروب مشغول کارند. بایستی به 

 )کف زدن حضار(. 
ل حق تعطیل و استراحت: کارگر دراثر کار فرسوده و محتاج تعطی .4

شود. برای آسایش ایشان مزد ایام تعطیل را باید پرداخت و استراحت می
 نمود. 

حق شرکت در حکومت: در حقیقت قدرت و قوت حکومت از  .5
شود، نود به صندوق دولت داده میکارگر است. مالیات غیرمستقیمی که 

شود و تنها مقدار درصد آن به وسیله صنف کارگر و زحمت کش عاید می
گردد. پس باید قلیل مالیات مستقیم از طرف سرمایه داران پرداخت می

 وصنف کارگر درپارلمان و کمیسیونهای مالی و شهرداری شرکت نموده 
 های خود خاتمه بدهند. به بدبختی

ها خواهند گفت که این حق آزاد و م و تربیت: بعضیحق تعلی .6
ولی در حقیقت این طور نیست. مقررات نامحدودی که  مسلم است.

ها را به روی اطفال کارگران بسته و معین شده قهرًا درهای دبستان
های منحصر به اوالد توانگران کرده است. باید این درها به روی بچه

 ر( کارگران باز شود. )کف زدن حضا
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حق جبران خسارت: اگر کارگری ماشینی را خراب کند فوری  .7
گیرند، او را هم یک ماشین تصور کنید که هنگام کار خسارتش را می

 د. دار جبران شوشود. بایستی از طرف سرمایهاعضایش ناقص می
ها تساوی حقوق بین مرد و زن: برای آسایش زنانی که در کارخانه .8

ها را در نظر گرفت. یعنی مزدی که به زن نکنند باید وضعیت آکار می
شود، باید با مزد مرد مساوی باشد. اگر بخواهید نصف مزد مرد داده می

 را برایشان بدهید محو و از بین خواهند رفت. 
حق نطق و تجمع: کارگر باید مثل سایر صنوف حق نطق و تجمع  .9

خود را به  حرفهایداشته باشد تا در موقع الزم با ایراد کنفرانسها بتوانند 
ردهای روز با ایجاد این حق، د 50جامعه برسانند. ما توانستیم در این 

 صنف مظلوم را به جامعه برسانیم. )کف زدن حضار(
نان چحق اعاشه زمان پیری، ایام پیری کارگر را باید تضمین کرد.  .10

ا کسر که کارمندان دولتی را قرار است در هر ماه مقداری از حقوقشان ر
نمایند. )صندوق تقاعد( ها پرداخت میموقع پیری متدرجا برای آن و در

وقتی که  ایام پیری کارگر را نیز باید در نظر گرفت. برعکس سرمایه داران
ها از بینند، بدون رعایت وضعیت آنکارگری را به انجام کار قادر نمی

کنند. آن وقت که کاری از دستشان ساخته ها اخراج میکارخانه
کنند. بایستی به این ها گدایی میود با حالت رقت آور در کوچهشنمی

 اوضاع دهشت اور خاتمه داد. )کف زدن حضار(
توانند حق استفاده زنان از حقوق ایام حاملگی: برای این که زنان ب .11

ها را در موقع های تندرست تحویل جامعه بدهند باید آسایش آنبچه
 حمل او را پرداخت نمود که وضع حمل در نظر گرفته، مزد ایام وضع

 مدت آن نود روز نباید کمتر بشود. 
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حق استفاده ازوسایل طبی: کارگر باید از وسایل بهداشتی  .12
زهای استفاده نماید چنانکه در کنفرانس قبل گفتیم تمامی کتابها و می

ها و حتی آالت جراحی و پزشکی همگی مولود زحمت کارگر دانشکده
خره باید اطفال آنان را معالجه کرد و باال است. در مقابل این زحمات

 اتحادیه اطبا هر چه فوری باید تشکیل داد. )کف زدن حضار( 
حق مسکن: برای زیست کارگران باید مسکن خوب داد. چون  .13

های تاریک و مرطوب زندگانی های محقر و دخمهاغلب کارگران در کلبه
ار دارند. سف بهای زردرنگ و حالت االغر و چهره کنند وجودشانمی

 گوییم و از گفتن آن باک نداریم. )کف زدن حضار( ما حقیقت را می
حق اعتصاب و نمایش: کارگر در مواقع الزم برای دفاع از حق  .14

ها یخود اعتصاب میکند. این حق در تمام قوانین عالم وجود دارد. بعض
تی کنند در صورکنند، اعتصاب را به غارت و چپاول تعبیر میاشتباه می

که حقیقت این طور نیست. اعتصاب یعنی حرکت منظم کارگر که در 
 شوند. )کف زدن حضار(ساعت معین تعطیل و مشغول کار می

ها قادر نیست. فقط اتحادیه کارگران کارگر به تنهایی به ایجاد این حق
گذارد. گانه را زنده و به موقع اجرا می 14آذربایجان است که این حقوق 

 ر( اتحادیه کارگران و طرفداران ان. )کف زدن شدید حضاپس زنده باد 
 منشأ بدبختی و فالکت کارگر 

 منشأ فالکت و بدبختی کارگر ناشی از دو چیز است: 
دار هرج و مرج اقتصادی که مسبب آن حرص و از صنف سرمایه -1

دار مانند اژدها با یک حرص و ولع بدون اعتنا به دولت و است. سرمایه
زند که باعث انحطاط و فالکت و ت دست به کارهایی میترحم به مل

گردد و برای این که بتواند از بدبختی طبقات مولد ثروت و حیات می
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کند. مثال با انتشار عملیات بد خود استفاده نماید، رل مهمی بازی می
شرمانه ترقی داده و به کارگران اخبار ساختگی بهای اجناس خود را بی

کنند. در این موقع باریک، دست به احتکار میو رنجبران تحمیل 
زند. اغذیه ومواد اولیه را در انبارهای تاریک و گودالهای سیاه تر از می

خواهند  به قیمت گزافی بفروشد و یا در انبارها قلب خود پنهان و می
خاکستر نموده و دور بریزد. یکی از علل بدبختی صنف مظلوم، اعمال 

البته دولت با اجرای قانون احتکار از مظالم  رحمانه ایشان است.بی
ایشان جلوگیری خواهد کرد. اینک به نام قانون مقدس احتکار 

اند گوئیم: محو باد کسانی که گندم را در انبارهای خود احتکار کردهمی
خواهند در مقابل قیمت عادالنه به هموطنان خود بفروشند. )کف و  نمی

 زدن شدید حضار(
ردم مها را در اعمال ناشایست خود آزاد گذارد، بدون شک اگر دولت آن

جرای را محو و نابود خواهندکرد. تشکیالت به قدر قوت و توانایی در ا
د این قانون کمک خواهد کرد تا از فالکت و بیچارگی مردم کاسته شو

 زنده باد قانون احتکار و اجرا کنندگان صمیمی آن. )کف زدن ممتد
 حضار(

بختی کارگر فرقه ناپاک فاشیزم است. این قسمت نه تنها دومین منشأ بد
مورد تصدیق ماست، بلکه قاره آمریکا و آفریقا و استرالیا و سرتاسر  
اروپا با این عقیده ما متفقند. امروز دو میلیارد بشر به فاشیزم و رهبران 

تجربه و نمایند. تنها کسانی که ساده لوح و بیآن لعنت و نفرین می
در اثر تبلیغات فاشیستها بدون فهم و ادراک و هیچ گونه دلیلی عوامند، 

از شنیدن اسم هیتلر و سخنان مثل )آلمان باالی همه( دل خوش 
کنم: منصفانه جواب دهید، آیا فاشیزم کجا شوند. من ازشما سوال میمی
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نرفته که بدبختی و فالکت را با خود نبرده و به کجای دنیا خون و مرگ 
امروز تمام عالم حتی قصرهای برلن و مونیخ ب زبان  نپاشیده است؟

 فرستند. حال به هیتلر و هیتلریزم نفرین می
نمارک امروز کارگران اسیر فرانسه و لهستان و نروژ و بلژیک و هند  دا

 و یونان و چک و مجار و رومانی و بلغار از ترس قصابها و جالدان
اند که چه وقت انفاشیست قدرت نفس کشیدن نداشته و دست به آسم

های ها خالصی خواهند یافت. گوش فرا دارید تا نالهاززیر چنگال آن
شنوید باسیران و غالمان هیتلر را از خالل ابرهای تیره و سیاه فاشیست 

شوند، سرود آزادی که حتی هنگامی که به طور دسته جمعی تیرباران می
 -صًا صنف کارگرصوخ –کی دیگر از علل بدبختی دنیا سرایند. پس یمی

 فرقه ناپاک فاشیزم است و من تنها خیلی خوش وقتم از این که حتی
 دشمنان ما نیز تصدیق دارند که این نظریات عین معتقدات من است.

نمایم. بعضی از کوته نظران با برای خوش آیند دیگران اظهاراتی نمی
  نظریات ما مخالفند. ولی بعدها تاریخ مؤید گفتار ما خواهد شد.

 گویم محو باد فاشیزم! )کف زدن شدید حضار(اینک با عقیده ثابت می
ای ای روشنفکران زحمتکش باالخره ای برزگران وای کارگران و شما 

توانید به این تشکیالت کمک نموده و اتحادیه کارگران صنف مظلوم تا می
دید ن شرا استقبال نمایید وگرنه او شما را استقبال خواهد کرد. )کف زد

 حضار( 
اهد چنان که در کنفرانس قبل گفتیم، ورود به این اتحادیه اجباری خو

بود و هیچ کس بدون داشتن ورقه عضویت حق کار نخواهد داشت. 
 )کف زدن حضار( 
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 75ای قادر نخواهد بود که این تشکیالت را از بین ببرد. امروز هیچ قوه
های خانجات و صنفنفر کارگر که از کار 40000نفر نماینده از جانب 
اند شب و روز جدیت و فعالیتهای زیادی به خرج مختلف انتخاب شده

کنند. ماجراجویان و  دهند  با جان و دل به این تشکیالت کمک میمی
کنند، بدانند که محو و از بین مفرشان آنهایی که با ما اشکال تراشی می

 خواهند رفت. )کف زدن حضار( 
تحاد اتحادیه کارگران ایران جمع شده و دست ااینک به زودی زیر بیرق 

ه چنین و یگانگی به هم بدهید و اتحادیه کارگران با آغوش باز شما را ب
 کند. )کف زدن شدید و ممتد حضار( مرام مقدسی دعوت می

 ار(  زنده باد اتحادیه کارگران آذربایجان . )کف زدن شدید و ممتد حض
 کف زدن حضار( زنده باد دوستان و طرفداران آن  )

 زنده باد ایران و صنف مظلوم ان . )کف زدن شدید و ممتد حضار( 
 اتحادیه کارگران آذربایجان  

خ این کنفرانس روز دوشنبه در شهر تبریز در صحنه شیر و خورشید سر
 پایان یافت.  8بعد از ظهر شروع و ساعت  7ساعت 

30-7-21 
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۹ 
ن اتحادیه کارگران و ]سرمقاله نخستین شماره روزنامه گیتی ارگا

 96برزگران ایران[ 
ای برزگران بینوا، برای شما نوشته ای کارگران ستمدیده و گیتی برای شما

آورید، همه چیز رامی شود. برای شما که همه چیز را به وجود میمی
نمایید. لیکن از محصول کار خود سازید و زندگی جامعه را تأمین می

ترین رین مردمان اجتماعید و بدبختمحرومید. برای شما که مفیدت
ای مردمان ها،ای گرسنهها،ای برهنه باشید. برای شماها میآن

 شود. زحمتکش مظلوم، گیتی برای شما نوشته می
ها برای دیدن زندگی فالکت بار شما کور است، ای که چشمدر جامعه
اطفال های شما و ها و نالهها برای شنیدن ضجهای که گوشدر جامعه

 در به در شما کر است، گیتی مناظر غم انگیز زندگی شما را توصیف
 رساند. ها میکند و فریاد دردناک شما را به گوشمی

دار است، در کشوری که هنوز دهقان بنده ارباب و کارگر اسیر سرمایه
ها محکوم و از ها و بدبختیدر کشوری که طبقه رنجبر به تمام محنت

یا محروم است، در کشوری که فرهنگ، بهداری، کلیه حقوق و مزا
بهداری و تمام محسنات تمدن، مخصوص طبقه حاکمه است و اکثریت 

سوادی، فقر و مرض غوطه ورند، در چنین مردمانش در غرقاب بی
شود. گیتی مولود این کشوری گیتی به حمایت طبقه مظلوم منتشر می
 ی است. احتیاجات بوده و نتیجه منطقی شدت تضاد طبقات
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 امروز که پس از بیست سال حکومت زور و دیکتاتوری تخفیف یافته و
برند، گیتی علم آزادی توده عظیم کارگران به منافع طبقاتی خود پی می

 ه است. خواهی را به دوش گرفته و به طرفداری رنجبران به مبارزه برخاست
* * * 

زندگی گیتی ناشر و مروج افکار طبقه رنجبر ایران است. گیتی 
. زحمتکشان را تشریح کرده  و احتیاجات انسان را بیان خواهد نمود

رفتن گیتی منافع رنجبران را خاطرنشان نموده و راه و روش مبارزه و گ
نفی صحق را به آنان خواهد آموخت. گیتی تمام کارگران را به تشکیالت 

را به ها که همان اتحادیه کارگران است جمع کرده و توده وسیع دهقان آن
ری اها دعوت خواهد نمود. گیتی وسیله ارتباط فکری و همکاتحاد با آن

ه روشنفکران با طبقه زحمتکش ایران است و مخصوصًا روشنفکران را ب
کارگران  حمایت از توده مظلوم و اشتراک مساعی با آنان به وسیله اتحادیه

 زند. عماًل می
دهند. طالب تشکیل می زحمتکشان ایران که طبقه مفید و مولد کشور را

ایران آباد و آزاد هستند. ایرانی که در آن اصول مفت خوری منسوخ گشته 
و مالک استفاده از ثروت جامعه، کار باشد. ایرانی که زندگی مادی و 
معنوی تمام اشخاص را تأمین کرده، همه کس در آن خوش  بخت به سر 

افرادش پاره شده برد. ایرانی که زنجیرهای اسارت اقتصادی و سیاسی 
و آزادی اجتماعی و فردی آن تأمین باشد. ایران نو، ایران آزاد و 
خوشبخت. زحمتکشان ایران به میرغضبان دوره سیاه گذشته که امروز 
نیز زیر ماسک حکومت پارلمانی سکان کشتی طوفانی کشور را در دست 

آزادی و نگرند و معتقدند که دشمنان دارند، با نهایت تنفر و انزجار می
دژخیمان توده را در هر مقام که باشند، اعم از مجلس و دولت و ادارات 
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ها فقط با حکومتی موافقت خواهند کرد که نان باید سرنگون ساخت. آن
دانند که این کار جز و کار و آزادیشان را تأمین نماید، لیکن به خوبی می

اشد میسر از حکومتی که متکی به زحمتکشان بوده و نماینده آنان ب
نماید که با نخواهد بود و بدین لحاظ از تمام رنجبران ایران دعوت می
 کمک روشنفکران آزادیخواه مقدرات خود را به دست گیرند. 

 روزنامه گیتی مظهر این افکار، احساسات و کوشش هاست. 
* * * 

یات هروزنامه گیتی ارکان اتحادیه کارگران ایران بوده و در تحت نظر 
طور که متکی به شود. این روزنامه همانمخصوص نوشته میتحریریه 

طبقه خاص وجمعیت معینی است،  دارای روش نگارش مخصوص نیز 
همان  بوده و کلیه قضایای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را از نظر منافع

 طبقه سنجیده و قضاوت خواهدکرد. 
دیده و  ها زجرنویسند که سالگیتی را مردمی پرشور و با ایمان می

ها محکم ها و ناکامیاند. مردمی که در کشاکش سختیمصیبت کشیده
اند. مردمی اند و از امتحان حوادث روسفید و پاکدامن بیرون آمدهشده

ر سکه تمام عمر خود را در مبارزه با دشمنان زحمتکشان و آزادی به 
کنند، میاند و هنوز مبارزه ها ، حبسها و تبعیدها دیدهاند.  شکنجهبرده

شنوند های بینوایان را میدانند، نالهمردمی که دردهای مستمندان را می
گاهند. اینها گیتی را می نویسند. گیتی و بر محنت و قدرت رنجبران آ

 زبان کارگران و برزگران و بلندگوی حقایق اجتماعی است. رنجبران
 گیتی مال شما است. 
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10 
ان و برزگران ایران، تیر ]نطق یوسف افتخاری در اتحادیه کارگر

1322]96 
کتورال اتحادیه و ا تحادیه در نمایشی که در صحنه شیرو خورشید به نفع آ

 شد، یوسف افتخاری نطق ذیل را بیان کرد. کارگران داده می
 حضار محترم 

شود، دانستید این نمایش به نفع اتحادیه کارگران داده میبا این که می
اید، به وق بلیط خریداری کرده حاضر شدهحضور رسانیده و با شوق و ذ

ترین تشکیالت ایران یعنی اتحادیه کارگران کمک غرضترین و بیپاک
اید. حضور در این نمایش، نیت و احساسات پاک و مساعدت نموده

دهد. لذا من از طرف کارگران ایران احساسات شما را شما را نشان می
نمایش را تأخیر انداخته  دقیقهکنم. این که من چند تمجید و تحسین می
کنم، علت آن شایعاتی است که در اطراف اتحادیه وقت شما را تلف می

خواهم انتشارات شود. من میکارگران از طرف دشمنان ما داده می
هم. احزاب ورشکسته را تکذیب و روش اتحادیه کارگران ایران را شرح د

 دشمنان ما یعنی احزاب ایران را شرح دهیم. 
های دروغی در میان منان ما یعنی احزاب ورشکسته و آزادی خواهدش

کنند که مؤسس اتحادیه کارگران اشخاص ساده لوح چنین منتشر می
آذربایجان یعنی آقای خلیل انقالب با فهیمی ارتباط داشته، بنابراین 

کنند با این هو و اتحادیه با دست مرتجعین تشکیل یافته است. خیال می
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شکست خودشان را در مقابل اتحادیه ترمیم نمایند. اواًل جنجال شاید 
آقای انقالب از طرف هیات مرکزی ماموریت داشته که در آذربایجان 
اتحادیه کارگران تشکیل بدهد و در این خصوص از طرف باسابقه ترین 
و مبارزترین کارگران ایران به ایشان اعتبار نامه داده بودند و آقای انقالب 

گویند احسن وظایف خود را انجام داده است. اما این که مینیز به وجه 
با استاندار مربوط بود، اواًل آقای انقالب دادیار و مستنطق دادگستری 
بوده، باید هم با استاندار ارتباط داشته باشد و ثانیا استاندار و یا فرماندار 
 نماینده دولت هستند. نماینده اتحادیه برای بهبودی اوضاع اقتصادی

کارگران بایستی با نمایندگان صاحبان کارخانه و نماینده دولت تماس 
دائمی داشته باشد و هر کس به جای انقالب باشد مجبور است برای 

ای مذاکرات به نفع کارگران با استاندار و فرماندار یعنی نمایندگان پاره
دولت تماس داشته باشد. دشمنان ما از عدم اطالع تشکیالتی و روی 

ها را کاماًل تکذیب دهند. لذا من اظهارات آناین انتشارات را میغرض 
 کنم. می

دهند دشمنان ما برای آن که کارفرمایان را به وحشت بیندازند انتشار می
که اتحادیه کارگران یک مؤسسه انقالبی درجه یک است و عن قریب 

ن شورش ایجاد کرده اموال شما را ضبط خواهند کرد. معلوم شده رهبرا
ترین کارگران هستند و خوب اتحادیه کارگران از عاقلترین و رزمنده

دهند که در این موقع شورش و انقالب بر ضرر کارگران و تشخیص می
به نفع مرتجعین دنیا و ایران است. بنابراین اظهارات ماجراجویان را 

کنم اتحادیه کارگران خیال هیچ گونه شورش و هرج تکذیب و اضافه می
را ندارد. مثلی است معروف دروغ گو حافظه ندارد. در عین حال و مرج 
گویند اتحادیه یک مؤسسه انقالبی است، از میان بعضی از که می
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دهند که خلیل انقالب دارای احساسات مهاجرین ساده لوح انتشار می
دانند که اصول فاشیست فاشیستی است. اواًل تمام افراد ایران می

بندی و گرسنگی بختی اروپا است بلکه جیرهمخرب، نه فقط منشا بد
امروز ما ایرانیان نیز در اثر هجوم وحشیانه فاشیست به وجود آمده، لذا 
از اسم فاشیست نفرت دارند. هرگز توی ایرانیان پاک احساسات 
فاشیستی وجود ندارد. ثانیًا خلیل انقالب که اول مقامش بعد تمام 

ه آزادی طبقه رنجبر فدا کرد و تنها اش، پس از آن جانش را در رادارایی
نمرد و زنده ماند، چگونه ممکن است به این شخص لکه ننگین یعنی 
لکه فاشیستی چسباند. با این که دشمنان ما در اظهارات خودشان اغلب 
ضدالقولی دارند. اظهارات خودشان را بدون این که بفهمند تکذیب 

کارگران مزخرفات  کنند. من نیز از طرف هیات مرکزی اتحادیهمی
کنم. بعضی ما را تندرو و برخی ما را کندرو ماجراجویان را تکذیب می

گویند چون رهبران اتحادیه کارگران نامند. احزاب ورشکسته میمی
داران دهند بنابراین کندرو هستند. سرمایهحزب سیاسی تشکیل نمی

س تندروترین کنند پگویند چون اتحادیه کارگران با ما جدا مبارزه میمی
ترین و کنند. اتحادیه کارگران مستقیمتشکیالت است. هر دو اشتباه می

های جدید نایل بهترین روش را پیش گرفته. روز به روز به پیشرفت
شود. امروز در نتیجه بهترین روش اتحادیه کارگران سرتاسر شرق و می

و غرب، شمال و جنوب ایران تشکیل شده، افراد آن مشغول فعالیت 
سرکوبی دشمنان اتحادیه هستند. پیشرفت سریع اتحادیه ، دشمنان ما را 
مجبور کرده انتشارات کذب بدهند. یک تشکیالت قوی و صحیح هرگز 

زند. معاندین اتحادیه چون فوق العاده ضعیف به تشکیالت ما تهمت نمی
شوند. ما تا امروز با هستند این است که به انتشارات مخالف منشبث می
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ایم و بعد از این ها را دادهها جر و بحث نکرده فقط در عمل جواب آنآن
هم رویه ما همین خواهد بود. هرگز وقت گرانمایه خود را بیهوده تلف 

خواهد؟ زندگی برای  کارگران. بهداشت نخواهیم نمود. اتحادیه چه می
خوب، غذای خوب، معارف خوب. باید فرزندان رنجبران نیز 

کتر و مهندس و عالم شوند. کارگران نباید بیشتر از کرده ، دتحصیل
هشت ساعت کار بکنند. بعضی از کارخانجات تبریز به عناوین مختلف 

کنند. ما بر  علیه این عمل مخالف قانون و ساعت کار می 12روزی 
های بهداشت دیده کنیم. در کارخانجات، کمیتهانسانیت مبارزه می

ری نیست. در کارخانه پشمینه، دست شود. اما از طبیب و دوا خبمی
یک نفر کارگر در ماشین گیر کرده دو ساعت و نیم ماشین، بیچاره کارگر 

رسید. ما با چنین اصول مبارزه چرخاند  کسی به دادش نمیرا در هوا می
کنیم. محو باد یک چنین اصول. . )کف زدن ممتد حضار( آقای می

مصالحه کرد. چون آقایان جورابچی مرگ کارگر را به هشتاد تومان 
خواهم با شرح اند نمیحضار برای تماشای تیاتر و تفریح تشریف آورده

فجایع کارخانجات، حاضرین را متأثر نمایم واال  افتضاحات زیاد است. 
چیز نیز از نعمت دنیا خواهیم کارگران و دهقانان و مستخدمین بیما می

جهت از ای بکنند. بیای داشته باشند. زندگی شرافتمندانهبهره
کارخانجات اخراج نشوند، قوانینی که به نفع آنان وضع شده اجرا شود. 

کنند، نماینده وزارت پیشه و هنر از کسانی که در کارخانجات فوت می
کنند چگونه خبر است. پس از سه ماه از اتحادیه سوال میها بیفوت آن

خواهیم این سند. ما میپربوده آن حکایت؟ اسم و رسم مرده را از ما می
کند قبیل مأمورین را به وظایف خود آشنا نماییم. اتحادیه کوشش می

تعادلی در زندگی به وجود بیاورد. کفه این ترازو این قدر فرق نداشته 
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باشد که پسران سرمایه داران روزی یک اتومبیل عوض کنند. به خیال 
وست ندارند. کارگران در این که این اتومبیل از مد افتاده، دیگر خانمها د

های ویرانه زندگی کنند. کارگران باید سالی یک ماه استراحت کلبه
ها بروند، یازده ماه نمایند. )به حساب سرمایه داران( در تابستان به ییالق

 اند نسبتا ترمیم نمایند. که به نفع سرمایه داران صرف انرژی کرده
داران(. لباس سرمایه کارگران باید بیمه شوند )به حساب دولت و

 تابستانی و زمستانی داشته باشند. حضار محترم چون وقت تنگ است،
خواهم چند کلمه اضافه نمایم. لذا به حرف خود خاتمه داده فقط می

ه کآقایان، دشمنان ما زیاد هستند. مالکین با ما دشمنند. برای آن 
تید که مازاد را ین هساکنید و طرفدار گویند شما دهاقین را بیدار میمی

داران مخالف گرفته در شهر جمع نموده به اهالی فقیر بدهید. سرمایه
داران بنده وار به کارگران هستند. زیرا که ما از حقوق کارگرانی که سرمایه

کنیم. احزاب مخالف هستند، زیرا که اتحادیه آلت کنند دفاع میوادار می
با دشمنان دوست نمای شود و ها نمیدست و بازیچه هیچ یک از آن

کنند. خوشبختانه دوستان ما چنان چه کارگران و برزگران جدا مبارزه می
بینند، بیشتر از مخالفین ما هستند ما به همت دوستان تا در تبریز می

ایم و دشمنان ما پریشان و امروز دشمنان را مغلوب و سرکوبی کرده
ا ان ما مستقل و بمتفرق و در عین حال مخالف همدیگرند، لیکن دوست

.  همدیگر صمیمی و یگانه هستند. زنده باد یگانگی و اتحاد رنجبران
 )کف زدن با طنین حضار( 
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11 
]هیات مرکزی اتحادیه کارگران به نخست وزیری )علی سهیلی(، 

 97[ 1322مرددا  12
رداد مبرج  12، تاریخ 176اتحادیه مرکزی کارگران ایران، طهران، نمره 

1322 
نخست وزیر. اتحادیه کارگران موظف است به جناب عالی  جناب آقای

 و هیات دولت اطالع دهد که کارگران و زحمت کشان ایران به توقیف
ها است با سوءظن روزنامه گیتی که مبین و شارح احتیاجات آن

نگریسته و عمل دولت را یک نوع مخالفت صریح با طبقه زحمتکش 
 نماید. ایران تلقی می

شته، ی خود و طبقه رنجبر ایران را بدین وسیله اظهار داما اعتراض جد
 منتظریم که به زودی رفع توقیف به عمل آید. 

 هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران 
 ]امضاء[ همداد، ]مهر[ هیات مرکزی کارگران ایران، تهران 

12 
مهر  4]گزارش شهربانی از ائتالف خلیل انقالب با حزب توده، 

1322 ]98 
 1322مهر  -4

                                                 
 109003سری ن. ش « اسسناد ملی» 97
 1322مهر  4 –اسناد ملی . گزارشهای پلیس مخفی شهربانی  98
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 گزارش 
آن  یک عده از اعضای حزب اتحادیه کارگران که خلیل انقالب آذر لیدر
 د. است، به حزب توده ملحق شده و در حزب مزبور با هم ائتالف نمودن

ای در حزب های حزب توده هم دیروز جلسهشکیبی و پاپازیان سردسته
و نفر دو  توده تشکیل داده و بیاناتی راجع به مبارزه انتخاباتی نمودند

 مزبور مأموریت دارند عملیات را جمع آوری و داخل حزب بنمایند. 
اره خیرخواه هم که یکی از سران حزب است سخنرانی نموده و بعد از اش

های حزب توده متذکر شد که این حزب به هیچ یک از دول به فداکاری
 خارجی مربوط نیست و پشتیبان آن فقط کارگران و رنجبران هستند. 

 تن ذیل گزارش[: ]م
به طور خصوصی از ایرج اسکندری تحقیق شد. عضویت خلیل انقالب 

 در حزب توده تأیید شد. 

13 
]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر )علی 

 99[1322مهر  11سهیلی( ، 
 11/7/1322، تاریخ 258اتحادیه مرکزی کارگران ایران، طهران، نمره 

مدتی است که روزنامه گیتی ارگان اتحادیه  -جناب آقای نخست وزیر
کارگران ایران از طرف فرمانداری نظامی بدون علت توقیف شده است. 
در نتیجه بین کارگران ایران نگرانی تولید گشته است. بدین وسیله اتحادیه 

نماید امر به رفع توقیف روزنامه کارگران ایران از آن مقام منیع تقاضا می
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شود به آن مقامی که باعث توقیف د. ضمنا استدعا میگیتی صادر فرماین
روزنامه گیتی شده است توصیه فرمایند از ضدیت و  مخالفت با اتحادیه 

آالیش ایران است خودداری کارگران ایران که یگانه تشکیالت منظم و بی
 نمایند. 

 هیات مرکزی. اتحادیه کارگران ایران
 ]امضاء[ افتخاری 

 17/7/22د بایگانی شود. ]حاشیه نامه[ فرمودن
 

14 
]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر )علی 

 100[ 1322مهر  12سهیلی( ، 
 1322 /7برج  12اتحادیه مرکزی کارگران ایران، طهران؛ تاریخ 

 جناب آقای نخست وزیر 
وضع مشکل و گرانی طاقت فرسای زندگی کارگران به حدی است که 

ر ز است. مخصوصا کارگران سیلو که به زحمت  قادقلم از شرح آن عاج
ان به اداره معاش روزانه خود هستند و در بعضی از کارخانجات کارگر

روزانه  در روزهای جمعه باید کار کنند تا موفق به دریافت دستمزد ناچیز
 شود. ها پرداخته نمیخود بشوند و در غیر این صورت دستمزد به آن

نماید که عطف توجهی به این مقام تقاضا می اتحادیه کارگران از آن
موضوع ابراز داشته و برای بهبود وضعیت کارگران، اوامر مخصوص به 
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مقامات مربوط صادر فرمایند تا از سنگینی بار طاقت فرسای زندگی 
کارگران کاسته شده و رفاه حال زحمتکشان تأمین گردد واال اغلب 

 بود. کارگران قادر به ادامه خدمت نخواهند 
 هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران 

 افتخاری 
 18/7/22]ذیل نامه[ فرمودند بایگانی شود 

 

16 
  101]بیانیه اتحادیه کارگران ایران[ 

در این روزگار سخت و طاقت فرسا که قحطی و مرگ طبقه زحمتکش  
کند کارگران ایران بیش از همه در فشار گرسنگی و ایران را تهدید می

اند. دهقانان  و کارمندان دولت نیز دچار رنج و بدبختی ار گرفتهفالکت قر
ارزش  شدیدی هستند لیکن کارگران مزدور که جز چند ریال مزد بی
انی در خود  هیچگونه درآمدی ندارند محروم تر از همه هستند. کارگر ایر

خورد، در کند، نان خالی میای به تن میبرد، ژندهای بسر میکلبه خرابه
عرض امراض گوناگون است. و طبیب و دوا ندارد، عیال و اطفالش م

 روند. اند و رو به اضمحالل و نیستی میلخت و گرسنه
در هیچ جای دنیا طبقه کارگر این قدر فالکت زده نیست، در کشورهای 

کنند، در موقع مرض مخارج معالجه او را دیگر کارگران را بیمه می
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 سند پارگی دارد و مطالب افتاده در اصل به صورت ]...[ آمده است. 



339 
 

کنند و چنانچه دنش ناقص شود جبران میپردازند، اگر عضوی از  بمی
 پردازند. تلف شود یا بمیرد، مخارج بازماندگانش را می

ها بیمه اما در کشور ما، نه تنها کارگر از این مزایا محروم است، نه تن
شود و در صورت ناخوشی محکوم به مرگ و در صورت مرگ عائله نمی

د م که برایش قائلناش محکوم به فناست، بلکه همین حق ناچیزی را ه
دزدند، خواربار و لباسش را غارت دهند از چند ریال مزدش مینمی
رسد، کند کسی به دادش نمیکنند. کارگر بیچاره هرچه فریاد میمی

کنند و دولت هم که کارفرمایان و سرمایه داران با کارگران دشمنی می
ید. نماطرفدار و خدمتگزارشان است از جنایاتشان پشتیبانی می

ای که خود در اند، عملهها ساختههای بلند اعیان و اشراف را عملهکاخ
 برد. ها بسر میها یا قهوه خانهویرانه

کنند، رعیتی که نان ها را همین رعایا پر میانبارهای گندم و برنج ارباب
 دهد. خالی هم ندارد و از گرسنگی جان می

 ه و صدها هزار جفت کفشانواع و اقسام مصنوعات، هزاران توپ پارچ
نمایند و کیسه صاحب کار را پر و خالصه همه چیز را کارگران تهیه می

ای که هیچ چیز ندارند . دولت، روزنامه کنند، کارگران لخت و پابرهنهمی
کرد توقیف نمود و صدای کارگر گیتی را که دردهای کارگران را بیان می

ها را دگی کارگران و حوائج آنرا خفه کرد. اینک بدین وسیله ما وضع زن
 رسانیم. بار دیگر به گوش اولیای امور می

شکایت  آقایان وزرا، آقایان اولیای امور، اتحادیه کارگران ایران صدها
شما  کارگران را که به علت توقیف روزنامه گیتی نتوانسته است به گوش

برساند. اکنون بطور خالصه ذکر نموده و جدا خواستار است که 
 قاضاهای ناچیز و کوچک مزبور را هر چه زودتر انجام دهید. ت
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ها کنند اواًل در هر نان سیلو که به آنکارگران سیلو شکایت می -1
گیرند، زیرا هر عدد نان دو  ریال و شود، سیزده شاهی اضافه میداده می

شود و سیزده شاهی مخارج حمل و نقل هفت شاهی برای سیلو تمام می
فروشند. چون شود و هر نان را سه ریال میاضافه میبه شهر به نان 

ها گیرند و خرج حمل به نان آنکارگران سیلو در محل پخت نان را می
ها نان فروخته شود. گیرد باید حقا دو ریال و هفت شاهی به آنتعلق نمی

شود سیزده شاهی تفاوت مزبور که حتما به حساب دولت نیز گذاشته نمی
احتیاج  ن کارگران سیلو کسر گردد. ثانیًا کارگران سیلوباید از قیمت نا

ثالثًا  مبرم به نظافت دارند. باید صابون و وسایل نظافتشان فراهم شود.
به حقوق کارگران  20اند که صدی متجاوز از یک ماه قبل اعالن کرده

ه بعد اضافه شده است. اخیرًا اعالن مزبور را کنده و اضافه حقوق را ب
بور اند. تقاضای کارگران سیلو این است که اضافه حقوق مزمحول کرده

 فورًا عملی شود. 
کنند: کارگران حکمی که عددشان کارگران قورخانه شکایت می -2
اند،  نفر هم متجاوز نیست و همگی از کارگران قدیمی و پرسابقه 150از 

ست مزدشان فوق العاده کم، به طوری که یک سوم حقوق سایر کارگران ا
های غیرموجه از اضافه کردن حقوقشان طبق تصویبنامه ا به بهانهو رؤس

 کنند. هیات وزیران خودداری می
شود و لباس رفتگران شهرداری شکایت دارند که تابستان تمام می -3

ها هر ماهه متجاوز اند و حقوق آنها ندادهتابستانی مقرره را هنوز  به آن
 شود. از بیست روز دیر پرداخته می

کنند: اواًل صاحب کار ان آبجوسازی مجیدیه شکایت میکارگر -4
ساعت به ده ساعت باال برده در صورتی که مزد ترقی  8ساعت کار را از 
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اند، در حالی که مزد به نکرده است. ثانیا میزان کار روزانه را ترقی  داده
های مختلف و غیرموجه حال خود باقی است. ثالثًا کارگران را به بهانه

نمایند. کارگران آبجوسازی تقاضای کنند  از مزدشان کسر مییجریمه م
 ها را دارند. رفع این ستمگری

یه مزد کلیه کارگران کارخانجات نام برده خیلی کم و تکافوی ته -5
کند و تقاضا دارند دولت و کارفرمایان خواربار و مایحتاجشان را نمی

ان تهیه به قیمت ارز لوازم زندگیشان را از قبیل نان، برنج، روغن و ذغال
 کرده و در دسترسشان بگذارند. 

کند که قانون بیمه اتحادیه کارگران ایران از دولت  جدًا تقضا می -6
 کارگران را فورًا در مجلس مطرح کرده و به تصویب برساند. 
ها را تأمین آقایان اولیای امور زندگی کارگران در خطر است. زندگی آن

 از خشمشان بترسید. کنید. به دردشان برسید و 
ه خود برادران کارگر برای گرفتن حق خود برای نجات دادن زندگی و عائل
اهنمای از فالکت و مرگ متحد شوید. اتحادیه کارگران ایران پشتیبان و ر

 شماست. به دور اتحادیه کارگران ایران جمع شوید. 
 زنده باد اتحاد و اتفاق کارگران. 

 اتحادیه کارگران ایران 
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16 
]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر )علی 

 102[ 1322مهر  13سهیلی(، 
لگراف توزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف از تهران به تهران، شماره 

 13/7/1322، تاریخ وصول 13/7، تاریخ اصل 42
 رونوشت رئیس -جناب آقای نخست وزیر رونوشت وزیر کشور

ین کارگر، دسیسه بازیهای یاور ضیایی شهربانی کل از مرگ محمدحس
له رییس شهربانی تبریز، احمدی فرماندار با تحریک کارفرمایان و حم

عده کثیری چاقوکشان به کارگران تبریز مستحضر هستید. اتحادیه 
سدود کارگران آذربایجان قادر است جلو دسیسه بازیها و چاقوکشها را م

ضا ن ایران از آن مقام تقانماید. قبال هیات مرکزی اتحادیه کارگرا
 نمایند:می

 ند. امر و مقرر فرمایند قرارداد آقای دکتر شیخ را اجرا نمای .1
با عزل احمدی فرماندار، ضیائی رئیس شهربانی و احضار  .2

 نظمی آذربایجان خاتمه دهند. سرلشکر مقدم به شرارت و بی
 هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران. افتخاری 

 ادیه کارکنان ایران نشانی تهران اتح
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17 
]گزارش شهربانی به وزارت کشور راجع به بیانیه منتشره یوسف 

یخ   103و متن بیانیه مزبور [  26/7/22افتخاری در تبریز به تار
 وزارت کشور 

 دایره دوم ثبت دفترمحرمانه وزارت کشور 
 یک برگ 175شهربانی کل کشور شماره : م  26/7/22تاریخ 

 27/6/22: را تاریخ 9511شماره 
ای از طرف اتحادیه کارگران بیانیه 27/7/22دارد، در روز معروض می

هر شآذربایجان در موضوع یوسف افتخاری و مأمورین شهربانی تبریز در 
ی منتشر و به دیوارها الصاق گردیده که به وسیله مأمورین جمع آور

 8850/9890گردیده و جریان راجع به یوسف افتخاری هم به شماره 
بال عرض شده است. یک نسخه از بیانیه مزبور ]به[ پیوست ایفاد ق

 گردد. می
  )امضاء( -اسیارا سیفپ -کفیل شهربانی کل کشور

 تبریز 
بیانیه اتحادیه کارگران آذربایجان اعالم خطر به تمام طبقات مظلوم 

 -سرنیزه به جای نان -گلوله به جای نان -اعالم جرم به دادستان -ایران
مامورین شهربانی  -حرکتهای مظلومانه کارگران -ربانی تبریزکشتار شه

                                                 
ر ]...[ د. اصل سند پارگی دارد و مطالب افتاده 358اسناد ملی سری ک. آلبوم  103

 آمده است
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تبریز به امر شاهزاده یاور ضیایی کفیل نظمیه کارگر پیر و گرسنه محمد 
 حسین را به ضرب سرنیزه از پا دراورده و شهید کردند! 

ظهر  12حوالی  1943سپتامبر  29مطابق  6/7/22روز چهارشنبه 
ان با ن برای اولین مرتبه کارگران ایرکارگران غیور و مظلوم آذربایجا

سرنیزه پلیس حافظ صمیمی ارتجاع روبرو شدند. جریان امر به طور 
 رسد: مختصر به اطالع عموم افراد ستم کش می

داند که سرمایه داران و صاحبان کارخانجات و محتکرین ایران دنیا می
ه و کتک رحمانه ]و[ به زور سرنیزه و آتش، طبقات مظلوم و زجردیدبی

ه و خورده را از هستی و نیستی ساقط و اجساد آنان را محکوم به شکنج
 اند. عذاب کرده

داند کارگران ایران نان، خانه، لباس، کفش، کاله، پیرهن، دنیا می
داند قوه مقننه او مدرسه، پزشک، دادرس و حامی هیچ ندارند. دنیا می

ابودشان نو قوه مجریه کند را بیچاره و قوه قضائیه از او حمایت نمی
داند قوه حاکمه از طبقات محکوم و گرسنه و لخت کند. باز دنیا میمی

رحمانه زیرپای خود له کرده و از و عریان ایران سلب آزادی کرده و بی
 برد. بین می

شاهد مطلب جنایتی است که شهربانی تبریز مرتکب شده است. در 
ر اثر گرسنگی و عدم اجرای تاریخ مذکور کارگران کارخانجات تبریز د

قرارداد )قراردادی که اخیرا طبق اقدامات اتحادیه و تصمیم وزارت پیشه 
و هنر توسط آقای دکتر شیخ با سرمایه داران تبریز بسته شده بود.( و 

های توقیف یوسف افتخاری در شهربانی )طبق معمول تمام مرام نامه
خواهند به عاملین ارتجاع اتحادیه دنیا( به سمت حکومت رو آورده و می

اعتراض و حق پایمال شده خود را مطالبه نمایند. کارگران هنوز به 
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شود، نزدیک شهربانی نرسیده بودند که به امر کفیل اتش شروع می
خورد. محمدحسین کارگر پیر و گرسنه به ضرب سرنیزه به زمین می

خ کرده و صحنه گناه را سوراخ سوراهای ارتجاع افراد بیبالنتیجه سرنیزه
گردد. بدین ترتیب ]...[ ]...[ با خون مظلومین گلگون و رنگین می

 عمال ارتجاع ثابت کردند که جز ننگ و مرگ کاری از ]...[. 
خواهد به زور سرنسیزه و قتل ]...[ خفه نماید. غافل از این استبداد می

«. غصب کرده اند»که همان استبداد ]...[ مخلوق دست رنجبر است 
نابراین صنف رنجبر هیچ وقت به دست مخلوق خود افکنده نخواهد ب

های ارتجاع و شد. ]...[ تا آخرین نفس از حقوق خود دفاع و مزبله
 استبداد را به ضرب اتحاد زیروزبر و ویران خواهد کرد. 

و  ما کارگران آذربایجان به شما اطفال گرسنه کارگر شهید محمدحسین
گوییم. الزم است تمام کارگران ان تسلیت میبه شما کارگران مظلوم ایر

اختیار  ایران در این ماتم با ما هم آ واز و یک دقیقه هرجه هستند سکوت
 نمایند. 

آری، سزای نیکی بدی است ما کارگران شب و روز وسایل استراحت 
نماییم. ما کارگران در تهیه هرگونه وسایل مادی برای جامعه را فراهم می

کنیم. ما کارگران گی متفقین خود، شب و روز کار میپیشرفت امور جن
نماییم. ما عمال و با قلب پر ایمان با فاشیستهای درنده مردانه مبارزه می

کارگران به جای غذاهای رنگین و گوناگون و لباسهای شیک و تمیز، 
خوریم. کشیم. ما کارگران به عوض گندم، گل میگرسنگی و برهنگی می

خوریم که شهربانی در مقابل این همه فداکاری می با این وصف افسوس
کند. این فشار و قتل و از خودگذشتگی، گلوله و سرنیزه به ما حواله می
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و کشتار، جبهه اتحاد ما را شکست نداد. و بلکه اتفاق ما را محکمتر و 
 ما را به همدیگر نزدیکتر خواهد کرد. 

ه بستان ]...[ مکلف ما کارگران به دادستان اعالم جرم کردیم و داد
ا تعقیب است. ولی اطمینان داریم که ]...[ نخواهد کرد و به داد م

 ...[ مظلومین نخواهد رسید ]....[ پس ما کارگران جز این که به زور ]

18 
 9/10/1322]خالصه سخنرانی یوسف افتخاری در جلسه مورخه 

 104کارگران قورخانه در محل روزنامه گیتی[ 
رسمیت جلسه به وسیله آقای نادم انصاری ناظم دقیقه   20/4ساعت 

ران جلسه اعالم گردید و آقای یوسف افتخاری صدر اتحادیه کارگران ای
اوضاع اسف انگیز رفتگران شهرداری و علی الخصوص رفتگران 

روز  آذربایجان را شرح دادند و متذکر گردیدند که رفتگران تبریز چند
ر به ، بدون اطالع اتحادیه مجبواست در اثر فشار غیرقابل تحمل زندگی

اند و پیشنهاد نمودند که از طرف رفتگران تهران، تلگرافی اعتصاب شده
ها را در این اعتصاب خواستار شوند. ها مخابره شود و موفقیت آنبه آن

 با رأی همه تصویب گردید. 
ه معینی بعدا راجع به رموز اعتصاب و این که اگر کارگر بدون پالن و نقش

شود شرح مفصلی ایراد صاب نماید ، اغلب منجر به شکست او میاعت
 شود: نمودند که رئوس مطالب آن در این جا درج می

                                                 
انی در اصل . تلخیص سخنر1-2( ص ص 10/10/1322) 78گیتی ش  ۀروزنام 104

 روزنامه است و مطلب موجود عینا نقل نشده است. 
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 شرایط اعتصاب: 
ید فشار اواًل اعتصاب باید از روی عصبانیت آنی به وجود نیاید، بلکه با

غیرقابل تحمل باعث آن شود. اعتصابی که از روی عصبانیت به 
رطرف شدن موضوع عصبانیت و یا نگذشتن مدتی، وجودآید به محض ب

اعتصاب از بین خواهد رفت. اعتصاب باید روی یک زمینه به وجود 
ود بیاید که همه ناراضی باشند و طوری روحیه کارگران حاضر و قوی ش

قیده که به هیچ وجه تغییر عقیده ندهند. اگر مابین کارگران اختالف ع
جر به شکست باشد، اعتصاب من ها حاضر نشدهباشد و با روحیه آن
 کارگر خواهد شد. 

ید بعد از حاضر شدن روحیه کارگران و از بین بردن اختالف عقیده با
ام صندوق اعتصاب ترتیب داد و صندو ق اعتصاب باید مدتی قبل از اقد

رگران به اعتصاب به وسیله کارگران آماده شود که در مدت اعتصاب به کا
و را مجبور به تسلیم و کند که گرسنگی ا بضاعت به طور قرض کمکبی

 شکست اعتصاب ننماید. 
توان به با فراهم شدن آن دو شرط باز هم این عمل ناقص است و نمی

ای برای رهبری اعتصاب دست زد. باید از بین کارگران، هیات مدیره
1ها با اعتصاب انتخاب نمود تا جریان اعتصاب را اداره کند و ضمنا آن 0 5  

ن مربوط باشند نه همه کارگران. اگر هیات مدیره نباشد، ممکن کارفرمایا
است مابین خود کارگران اختالف عقیده  پیدا شود و منجر به شکست 

 ها گردد. آن

                                                 
 اصل: را 105
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 وظیفه هیات اعتصاب اواًل رهبری جریان اعتصاب و بعدا مذاکره با
از  کارفرمایان، است و باید در تمام احوال، خود پیش قدم و کارگران

ها پیروی کنند. هیات اعتصاب باید طرحی از تقاضاهای یمات آنتصم
اند ترتیب بدهند و ان کارگران که برای گرفتن آن به اعتصاب عمل نموده

ا چند روز طرح را قبال به نظر کارفرمایان برسانند و اعالن کنند که اگر ت
شود این حقوق به کارگران داده نشود، به اعتصاب دیگر که معین می

ام خواهند نمود. بعضی اوقات ممکن است که قبل از اعتصاب اقد
که  منظور کارگران اجرا شود و احتیاجی به اعتصاب نباشد. این شرایط

 فراهم شد، اینک موقع اقدام به اعتصاب است. 
 طرز عمل اعتصاب: 

با کمال نظم و آرامش، هر کارگر ماشین و افزارکار خود را در اختیار 
آسیبی به ان برسد. کارگران دراطراف کارخانه نگهبان گیرد که مبادا می
1گذارندمی 0 6 تا مبادا از طرف کارفرمایان آسیبی به کارخانه نرسیده و به  

اسم کارگران تمام شود. درواقع در موقع اعتصاب، کارخانه تبدیل به یک 
شود و کارگر نباید به هیچ وجه سنگر خود را از دست دژ کارگری می
انه خارج بشود و اگر کسی از طرف کارفرما یا شخصی بدهد و از کارخ

دیگر به کارخانه وارد شود، کارگران حق ندارند دور او را گرفته و جار و 
جنجال راه بیاندازند. بلکه باید بگوئید که با هیات اعتصاب مذاکره 
نمایید تا طبق تصمیم هیات اعتصاب به وی پاسخ داده شود. اگر کسی 

ذاکره نماید. کارگر نباید محل خود را ترک کند، خواست با کارگری م
بلکه ان شخص باید نزد او برود و در پشت ماشینش با او مذاکره کند. 

                                                 
 گذارد می اصل: 106
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هر وقت که کارفرما با هیات اعتصاب داخل مذاکره گردید و موضوع 
نماید و کارگران حل شد، هیات اعتصاب اعالن به شکستن اعتصاب می

 شروع به کار بکنند.  فورا ماشینها را راه انداخته و
این مختصری از راه و رسم اعتصاب که ذکر شد البته موضوع اعتصاب 

توان یک موضوع خیلی حساس و برنده کارگر است و در این مختصر نمی
1شرح داد. بلکه کارگران باید در عمل به رموز آن کاماًل آشنا ]شوند[ 0 7  

19 
)علی  ]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر

 108[1322دی  14سهیلی(، 
یخ 409اتحادیه مرکزی کارگران ایران، شماره   14/10/1322، تار

ها حاکی از تشکیل جناب آقای نخست وزیر: اخبار دیروز روزنامه
کمیسیونی جهت رسیدگی به وضعیت کارگران به عضویت نماینده اطاق 

یمتها!! بیت قبازرگانی ! ! و رییس کل دخانیات !! و نماینده اداره کل تث
ی بود چون موضوع مزبور با اتحادیه کارگران تماس مستقیم دارد یعن
ها رسیدگی به وضعیت کارگران اصوال بایستی با حضور نماینده آن

ت مقرر )اتحادیه کارگران( و نماینده وزارت پیشه و هنر باشد. متمنی اس
از وزارت  هم فرمایید یک نفر نماینده از اتحادیه کارگران و یک نفرنماینده

ها نتیجه حاصله بهتر و کاملتر به پیشه و هنر دعوت شوند تا با بودن آن
 عمل آید. 

                                                 
 اصل: آشناست  107
 116007-14اسناد ملی سری ن ش  108
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 صدر هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران، افتخاری 
 ]امضاء[ افتخاری ]مهر[ اتحادیه مرکزی کارگران ایران 

20 
]گزاش شهربانی از پیشینه و فعالیتهای اخیر خلیل انقالب و 

 109[1322ری، اول بهمن یوسف افتخا
 14175/73وزارت کشور، شهربانی کل کشور، شماره 

 فوری  -مستقیم -محرمانه
 گزارش 

رساند. طبق پرونده موجوده، خلیل انقالب آذر محترما به عرض می
به اتهام مسلک کمونیستی  1316تبریز که در سال  -فرزند علی اکبر اهل

واقع و پس از احاله پرونده جزو متهمین پرونده دکتر ارانی تحت تعقیب 
به دادگاه مربوطه از بزه انتسابی برائت حاصل ]کرده[ ولی به بزه اهانت 
به مامور دولت  در حین انجام وظیفه به یک سال زندانی تادیبی محکوم 

آزاد شده بعدا از طرف وزارت دادگستری به  28/2/1320و در تاریخ 
عد از حادثه شهریورماه سمت بازپرس دادگستری تبریز منصوب و چون ب

نامبرده در تبریز چند مرتبه باکارمندان شهربانی آنجا طرف شده و  1320
سخنان زشتی ادا نموده، شهربانی مربوطه مراتب را به دادگستری آنجا 
اطالع داده و بنا به دستور وزارت دادگستری، مشارالیه در تاریخ 

اعمالش تحت  به مرکز احضار و چندی در تهران متوقف و 28/2/21
به سمت دادیاری دادسرای  1321مراقبت بوده که مجددا در مرداد ماه 

                                                 
 همان جا  109
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تبریز منصوب و از تهران به تبریز عزیمت و پس از ورود به آنجا طبق 
گزارشات شهربانی تبریز به دستیاری اشخاصی که سابقا به بزه مسلک 

نزل اند. اغلب در مکمونیستی تعقیب ]شده[ و پیشینه محکومیت داشته
ده، مراتب از طرف شهربانی به نموخود جلساتی دائر و مذاکراتی می

استانداری اعالم و ضمنًا خلیل مزبور با ارائه معرفی نامه هیات مرکزی 
اتحادیه کارگران مبتنی بر تشکیل اتحادیه کارگران در تبریز از آقای 
استاندار استان سوم درخواست صدور  اجازه نموده و از طرف آقای 

تاندار به شرط این که در امور سیاسی مداخله نکند اجازه تشکیل اس
شود و او در خیابان تربیت چند اتحادیه کارگران به مشارالیه داده می

باالخانه اجاره و اتحادیه مزبور را در آنجا تشکیل داده و چند جلسه 
 سخنرانی نموده و بیانیه و نظام نامه منتشر کرده است 

درمحل تشکیالت اتحادیه مزبور،  15ساعت  1321ماه آبان  28در تاریخ 
ابوالقاسم جوان که کارخانه فرش بافی دارد با خلیل انقالب آذر طرفیت 
و زد و خوردنموده، در نتیجه، مبل و شیشه اطاقهای اتحادیه نامبرده 

شود. مراتب از طرف شهربانی به استانداری گزارش و بنا به شکسته می
دو نفر مزبور به شهربانی جلب و بازداشت و محل  دستور آقای استاندار

تشکیالت اتحادیه کارگران مهر و موم ]شده[ و تابلو آن نیز برداشته 
شود. ضمنًا شهربانی مزبور اظهارنظر نموده بود که توقیف خلیل می

انقالب آذر در تبریز مقتضی نیست، در صورت تصویب به طهران اعزام 
به استحضار وزارت کشور رسانیده و روز  گردد. جریان قضیه را مرتباً 

بنا به دستور آقای استاندار شهربانی آن جا خلیل انقالب آذر  30/8/21
را به دادگستری تبریز تحویل و ابوالقاسم جوان نیز به قید کفیل آزاد 

گردد. دو روز بعد به دستور دادسرا مجددا ابوالقاسم مزبور بازداشت می
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گرفت، شب سوم آذرماه مقداری بیانیه  و قضیه مورد رسیدگی قرار
خطاب به کارگران که عمومًا متحد شوید به نام )اتحادیه ایالتی رنجبران 

های ایران، آذربایجان( در تبریز منتشر و فردای آن کارگران کارخانه
کلکته چی، قزوینی و کبریت سازی اعتصاب نموده و رئیس شهربانی 

کارگر دارد رفته علت اعتصاب  به کارخانه کلکته چی که هفتصد نفر
 نمایند. ها ر استفسار و کارگران تقاضای سه مطلب زیر را میآن

 شخصی که با رئیس اتحادیه )خلیل انقالب آذر( طرفیت نموده .1
 با محرک او به مجازات برسد. 

زیانی که در نتیجه شکستن مبل  شیشه و پنجره به اماکن  .2
 اتحادیه وارد شده جبران گردد.

 تحادیه باید دائر و تابلو آن نصب شود. مرکز ا .3
های رئیس شهربانی با کارگران آن جا و همچنین کارگران سایر کارخانه

اند مذاکرات شایسته نموده و ها نیز همین تقاضا را داشتهنامبرده که آن
کنند ولی بعد از ساعتی مجددًا تعطیل و آنان را قانع و شروع به کار می

مرکز اتحادیه کارگران باز نشود و رئیس اتحادیه  نماید تادرخواست می
)خلیل انقالب آذر( پشت میز خود قرار نگیرد کار نخواهند کرد و شب 

روند. مراتب به استانداری و ستاد های خود میعموم کارگران به خانه
ها و نقاط الزمه لشگر و دادگستری اعالم و شهربانی در اطراف کارخانه

. روز پنجم آذرماه کارگران که عمومًا به حال گماردمامور ویژه می
اند، تلگرافاتی مبنی بر این که از مرکز نماینده به محل اعتصاب باقی  بوده

ها رسیدگی شود، به تهران مخابره و روز ششم اعزام و به درخواست آن
رسد آذر از طرف آقای استاندار و فرماندهی لشگر به شهربانی دستور می

آذر دستگیر و به تهران اعزام گردد و همان روز بین  که خلیل انقالب
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کارگران کارخانه کبریت سازی و نخ ریسی اختالف نظر تولید، بعضی 
کردند. در نتیجه توافق نظر بین ای مخالفت میبرای کار حاضر و دسته

های کنند ولی کارگران سایر کارخانهآنان حاصل و شروع به کار می
اند. به شهربانی تبریز تلگراف شد، به قی بودهمزبور به حال اعتصاب با

طوری که از طرف آقای استاندار و فرماندهی لشگر دستور رسیده به نحو 
شایسته در اعزام خلیل انقالب آذر به مرکز اقدام و نسبت به خاتمه دادن 
اعتصاب کارگران الزمه جدیت را به عمل آورند. در خالل این جریان 

داد، از طرف آقای نخست وزیر به اداره شهربانی تبریز گزارش 
دادگستری آنجا دستور رسیده است به خلیل انقالب آذر اخطار شود به 
تهران حرکت و خود را به وزارت دادگستری معرفی نماید و نامبرده 

ریال وجه نموده و رئیس دادگستری تلگرافًا از مرکز  5000درخواست 
مالقات با همدستان خود بوده  خواسته، ضمنًا خلیل مزبور مرتبًا درصدد

داده و تحت عنوان این که چون ها میدانسته به آنو دستوراتی که الزم می
مصمم حرکت به تهران است به او اجازه  داده شود اثاثیه موجود در مرکز 
اتحادیه کارگران را تحویل نماید، درخواست باز کردن در اتحادیه کارگران 

 9قای استاندار با حضور نماینده دادگستری روز را نموده و بنا به دستور آ
در اتحادیه را باز و کلیه اثاثیه تحویل او گردیده و قرار  1321آذرماه 

شود عصر همان روز به نمایندگان کارگران تحویل دهد. خلیل مزبور می
ای از شود در اتحادیه را باز کند در ضمن عدهکه بدین وسیله موفق می

هایی مبنی بر تحکیم اساس ا دعوت و صحبتکارگران را به آنج
تشکیالت اتحادیه ایراد و تابلو آنجا را نیز نصب و کارگران هم در مقابل 

های او متذکر شدند نخواهند گذاشت او به تهران برود  اگر صحبت
صدمه به او وارد شود شهر تبریز را ویران خواهند کرد. نظر به این که 
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آذر  9به کار خودداری نمودند، صبح روز  ها از شروعکارگران کارخانه
کند رئیس شهربانی به کارخانه ریسندگی کلکته چی رفته، مشاهده می

خلیل انقالب آذر نیز در آنجا است، موقع را مغتنم شمرده با مشارالیه 
دهد که به نماید و در نتیجه خلیل مزبور وعده میمذاکرات الزمه می

ربانی او را وادار به اقدام نموده و عمل اعتصاب خاتمه دهد. رئیس شه
نامبرده پس از مذاکره با کارگران آنجا به چهار کارخانه دیگر که به حال 

اند رفته و آنان را نیز وادار به کار نموده و در کارخانه اعتصاب باقی بوده
سازی مصادف با این جریانات آقای سرکنسول شوروی نیز رئیس کبریت

شود بودن خلیل انقالب آذر در ات و متذکر میشهربانی تبریز را مالق
ساعت حرکت کند. بنابراین ساعت  48تبریز صالح نیست و باید قبل از 

بنا به دستوری که قبال از طرف آقای استاندار و  1321آذرماه  10روز  20
فرماندهی لشگر به شهربانی تبریز داده شده بود و دستور تلگرافی مرکز 

یر، یک قبضه طپانچه و مقداری پول و کاغذهای خلیل انقالب آذر دستگ
متفرقه همراه داشته که به موجب صورت مجلس بایگانی و خود او را 
همان شب به اداره ژاندارمری تحویل و مراتب به آقای استاندار و تیمسار 
فرماندهی لشگر اعالم و با پرداخت هزینه راه از طرف فرماندهی لشگر 

ک نفر پایور شهربانی تحت الحفظ به مرکز بوسیله مامورین نظامی و ی
 دهند او را به وزارت جنگ تحویل نمایند. اعزام و دستور می

از وزارت جنگ خلیل مزبور را به اداره کل شهربانی  1321آذر ماه  12روز 
روانه و ضمن نامه صادره اعالم گردیده بود نامبرده طبق امر صادره از 

بریز به تهران اعزام گردیده است. مقام نخست وزیری تحت الحفظ از ت
شهربانی مراتب را به وسیله تلفون به آقای دکتر امینی معاون نخست 
وزیر وقت اطالع داده و ایشان با تلفون پاسخ دادند فعاًل خلیل انقالب 
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آذر را به قید کفیل آزاد نمائید و از همین قرار نیز اقدام و عملیاتش را 
ز تاریخ ورود تاکنون در میان کارگران اداره تحت نظر قرار داده نامبرده ا

تخشائی و دخانیات و غیره مشغول تبلیغات مضره بوده و ضمنًا امتیاز 
ای به نام اتحادیه کارگران ایران تشکیل روزنامه گیتی را تحصیل و اتحادیه

ها دعوت به عمل اورده جلساتی دائر بر و به وسیله روزنامه مزبور از آن
ران و مالکین و ترتیب اعتصاب اظهاراتی نموده به عالوه داعلیه سرمایه

اغلب در نقاط مختلف شهر جلوی اداره تخشائی و دخانیات در اطراف 
رویه و اهانت به مقامات عالیه انتخابات و تهییج کارگران به عملیات بی

نماید. بعضی اوقات یوسف افتخاری که او نیز در هایی میسخنرانی
 کند. یز نیز شرکت داشته با او همراه و کمک میقضایای اعتصاب تبر

ساله اهل اردبیل دارای شناسنامه شماره  40یوسف افتخاری پسر حسین 
صادره از بندرپهلوی که خود را مدیر اتحادیه کارگران معرفی  12163

به واسطه شرکت و تحریک در اعتصاب  1308نماید: در سال می
ورد تعقیب و به ده سال زندانی کارگران شرکت نفت ایران و انگلیس م

به  -آزاد شده   5/8/1320محکوم و به بندرعباس تبعید، در تاریخ 
شهربانی تبریز به محل مزبور  7/7/22 -1868موجب گزارش شماره 

اند رفته و عملیات کارخانجات آنجا را تحریک که مکرر اعتصاب نموده
ساعت از شهر  48طبق دستور فرماندار تبریز بازداشت که به فاصله 

عده زیادی از کارگران جلوی شهربانی  6/7/1322خارج گردد. روز 
خواهند و چون با نصیحت ومالیمت قانع نشده مجتمع و آزادی او را می

خواستند تفنگ قراول را بگیرند، ناچار به درب شهربانی هجوم کرده می
این بین  شوند. ضمنًا درچند تیر گلوله به هوا شلیک ]شده[ تا متفرق می

ها که به کمک شهربانی آمده بودند به پای حسین سرنیزه یکی از ژاندارم



356 
 

عمله اصابت که مجروح شده و پس از اعزام به بیمارستان درگذشته 
 است. 

یوسف افتخاری را به مرکز اعزام از مشارالیه بازجویی شده اظهار داشت، 
العاده فوقنظر به اینکه وضعیت کارگران آذربایجان خصوصًا تبریز 

سخت و قادر به ادامه کار نبودند از طرف اتحادیه کارگران باجناب آقای 
ای نخست وزیر در این خصوص مذاکره، در نتیجه آقای دکتر شیخ با عده

دیگر از طرف وزارت پیشه و هنر برای اصالح وضعیت کارگران به تبریز 
ع اقتصادی رفته و قراردادی با کارفرمایان بسته که به موجب آن اوضا

کرد چون در موقع عزیمت از تبریز شهربانی کارگران بهبودی حاصل می
آنجا خلیل انقالب آذر را تعقیب و قصد داشتند به تهران اعزام دارند متفقا 
به تهران آمدیم. در غیاب ما کارفرمایان به تصور این که خلیل انقالب آذر 

ریز اتحادیه کارگران فرار کرده، توسط علی امیرخیزی رئیس حزب توده تب
ها واقع و اعضای را تصرف درصدد جلوگیری برآمده، زد و خورد بین آن

سازند. چون کارفرمایان از غیبت من حزب توده را مغلوب که متواری می
آیند قرارداد را اجرا ننمایند شخصًا به تبریز استفاده و در صدد برمی

جز کارخانه چرم سازی ها را به اجرای آن دعوت ، بمراجعت نموده  آن
بقیه حاضر نشده که ماال اعتصاب کارخانجات تدریجًا شروع که در 

اند. به همین اوان از طرف شهربانی مرا احضار و به تهران اعزام داشته
طوری که فوقًا به عرض رسید. نامبرده در مرکز هم به معیت خلیل 

تولید  ها وانقالب آذر در تحریک و اغوای کارگران و اعتصاب آن
های برگ رونوشت گزارش 22نمایند. اینک با تقدیم نظمی دخالت میبی

مورخه  74019/14386واصله مرتب معروض تا با عطف نامه شماره 
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صادره به فرمانداری نظامی تهران هر قسم امر و مقرر  27/10/22
 فرمایند اقدام شود. 

 رییس اداره اطالعات 
 ]امضا[ 

21 
ن پل سفید به نخست وزیر )علی سهیلی(، ]هیات اتحادیه کارگرا 

 110[1322بهمن  12
  13/11/1322، تاریخ 82هیات ایالتی اتحادیه کارگران مازندران، شماره 

 دارد: مقام محترم نخست وزیر. محترما با کمال تأسف عرضه می
ردیده گروزنامه گیتی که ارگان اتحادیه ما است به علت نامعلومی توقیف 

وم ایران دانید فقط در این روزنامه است که کارگران مظلو به طوری که می
ضی اظهار تظلم نموده و وضعیت فعلی خود را با تشریح عملیات پست بع

 رسانند. از کارفرمایان را به گوش اولیای امور می
زنیم که دولت با ما کارگران ناحیه مازندران با تمام قوای خود داد می

فریاد و  دخواهران ایران را بسته و نمیتوقیف روزنامه گیتی زبان کارگ
ها ترتیب اثر دهد. ناله طبقه رنجبر را گوش داده و به اظهار تظلم آن

ی اتحادیه کارگران پل سفید نسبت به توقیف غیرقانونی روزنامه گیت
نامه شدیدًا اعتراض نموده و از مقام نخست وزیر محترم رفع توقیف روز

 گیتی را خواستار هستند. 
 اتحادیه کارگران پل سفید، حکیمی  هیات
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 ]امضاء[ حکیمی 
 منشی شعبانی )امضاء( شعبانی 

22 
]نامه هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر )محمد 

 111[1323اردیبهشت  16ساعد( 
 16/2/1323، تاریخ 506اتحادیه مرکزی کارگران ایران، شماره  

روز است  75دارد: قریب جناب آقای نخست وزیر، محترما اشعار می
ل تقلیل ریا 34ریال بوده به  50اداره قماش حقوق کارگران را که در روز 

اند و کارگران آن اداره به واسطه اجحافی که شده چند روز است  داده
خواستند دسته جمعی شرف حضور اند. حتی امروز میاعتصاب نموده

کنند، بدین وسیله میبیابند. اینک چون از اتحادیه کارگران احقاق حق 
 16ساعت کار کرده و روزی  12شود که کارگران هر روز اطالع داده می

اند. متمنی است امر و مقرر ریال در ظرف دو ماه و نیم حقوق نگرفته
 ها را مسترد دارد. فرمایید اداره قماش فوری حقوق حقه آن

 هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران. افتخاری
 ری، ]مهر[ هیات مرکزی کارگران ایران ]امضاء[ افتخا
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23 
ییس کل دارایی،   112[ 1323اردیبهشت  18]نخست وزیر به ر

 18/2/23، تاریخ 2785دفتر نخست وزیر، شماره 
آقای دکتر میلسپو رییس کل دارایی، کارگران روزمزد اداره قماش 

ریال به  50ها را از میزان روزی روز است دستمزد آن 75شکایت دارند 
ساعت کار در مدت دو ماه  12اند و در مقابل روزی ریال تنزل داده 34

اند. نظر به سختی وضعیت ها را نپرداختهریال حقوق آن 16و نیم روزی 
کارگران مزبور که من باب کسر حقوق خود در حال گرو ]اعتصاب[ 

ل هستند مقتضی است دستور فرمایند توجهی نسبت به آسایش و رفاه حا
 دارند. نخست وزیر ]امضاء[ ساعدآنان معمول 

24 
]بیانیه مشترک اتحادیه کارگران ایران و شورای مرکزی اتحادیه 

 113کارگران ایران[
 بیانیه 

ما امضا کنندگان زیر از طرف هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران و 
شورای مرکزی اتحایه کارگران ایران برای برپا کردن یک اتحادیه نیرومند 

اد سازمان کاملی برای مبارزه بر علیه ارتجاع و خودسری کارگری و ایج
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کنیم ها را ذیال درج میگانه که مهمترین آن 18با مواد  11/2/23در تاریخ 
 موافقت حاصل نمودیم. 

 هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران 
مهندس  -)مدیر تبلیغات اتحادیه( خلیل انقالب -ابراهیم علی زاده نامی

کارگر حبیب خلیل ) -ورخانه(قدم انصاری )کارگر نا -کریم ممتحن
 سدالله قدرتی )کارگر سیلو(. ا -کارخانه سیلو(

 شورای مرکزی اتحادیه کارگران ایران 
حسین جهانی  -ابراهیم محضری )صدر شورا کارگر کارخانه سیمان(

اصالن  -ناظم شورا( -م )کفاشمهدی کی مرا -منشی شورا( -)نجار
 یاء الموتی )عضو مشاور شورا(. ض -را(کاظم نژاد )کارگر شو

د رو.نوشت مواد مهم موافقت نامه دو اتحادیه به مناسبت ماه مه عی
افقت عمومی کارگران دنیا برای اتحادیه طبقه کارگر و برزگر ایران مو
وقع محاصل شد و این موافقتنامه بالفاصله پس از امضا هیات متحده به 

 اجرا گذاشته خواهد شد. 
کنند که هیات مرکزی اتحادیه کارگران افقت میطرفین مو .1

تساوی ایران )یعنی تمام اعضای موافق با این پروژه( یا شماره م
از کارگران شورای مرکزی اتحادیه کارگران تشکیل هیات 

 واحد رسمی اتحادیه جدید کارگران ایران را بدهند. 
ز س ابیانیه راجع به اتحاد کارگران ابتدا ازطرف دو هیات و سپ .2

 طرف هیات متحده نشر و توزیع خواهد شد. 
 گوید: می 6ماده 

 شکیالت جدید اتحادیه کارگران متشکله مستقل خواهد بود. ت-6
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ای اتحادیه جدید به نظر اکثریت هیات متحده تهیه مهر ثالثی بر-8
 خواهد شد. 

ی مرکزی کارگران و اتحادیه مرکزی کارگران ایران هیاتهای شورا-9
 هیات متحده منحل خواهد شد.  به محض تشکیل

ه یک نفر شخص ثالث و طرفدار کارگر مانند حکمی به هیات متحد-14
 یا خلیل ملکی اضافه خواهد شد. 

متحده کمیسیونی برای تنظیم مرام و نظام جدید  از طرف هیات -16     
 تشکیل و مأمور خواهد شد. 

26 
خرداد  27 ]اتحادیه مرکزی کارگران ایران به مجلس شورای ملی،

1323 ]114 
ساحت مقدس مجلس شورای ملی. رونوشت جناب نخست وزیر، 
 رونوشت جناب آقای دکتر شفق، وزارت محترم کشور، اداره محترم کل

 شهربانی. 
هایی به اتحادیه کارگران ایران چندی است از طرف اولیای دولت تحمیل
تا امروز به ها را نمایند. ما آنشده و موانع و مشکالت عمدی ایجاد می

نمودیم. نام حفظ منافع دولت تا روشن شدن ذهن اولیای امور تحمل می
مثال مدت شش ماه است یوسف افتخاری را از تبریز به دست آویزهایی 

اند. از چندی پیش نیز شروع به آزار و اذیت فرهاد غیرموجه تبیعد نمود
ده، فالحتی عضو اتحادیه آبادان بواسطه حکومت نظامی آبادان کر
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اند که مشارالیه را حبس و به اهواز تبعید نموده، مریض و معلول ساخته
ناچار دستور دادیم فالحتی از رفتن به آبادان تا مرتفع شدن سوء تفاهمات 
القائی خودداری نماید. ولی متأسفانه اداره شهربانی اهواز مشارالیه را 

اند این کرده دوباره بدون در نظر گرفتن وضعیت مزاجی و عائله او حبس
عدالتیها و اعمال غیرقانونی عمال دولتی را به است که ما ناچار این بی

دانند رسانده اطالع نمایندگانی که خود را حامی و طرفدار ملت می
نماید که فورًا دولت را به ترک این هرج و مرج و درخواست می

در  ها که روحیه افراد زحمتکش و رنجبر راها و ضعیف کشینظمیبی
فشارد مجبور نماید. در غیر این صورت اتحادیه ناک خود میچنبر هراس

ها و اعمال خالف قانونی عمال دولتی را مستقیما عدالتیکارگران این بی
به صمع افراد ملت رسانده و از خود ملت درخواست عالج و چاره آن را 

 خواهد نمود. 
 ی مدیرتبلیغات و تشکیالت، افتخاری ]امضاء[ افتخار

 صدر هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران. پروین ]امضاء[ پروین 
 ]مهر[ اتحادیه مرکزی کارگران ایران 

26 
]گزارش شهربانی از اقدامات حسین اتکایی و رحیم افتخاری در 

 116[ 1323مرداد  21آذربایجان، 
-618و 1233وزارت کشور محترمًا رونوشت گزارش شماره 

اجع به حسین اتکائی و رحیم افتخاری که شهربانی تبریز ر 8/5/1323
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به قصد تشکیل شعبه اتحادیه کارگران به اردبیل رفته و کنسولیار شوروی 
ای اکاذیب که اذهان عمومی را مشوب ها را بواسطه نشر پارهتبلیغات آن

نمایند مخالف سیاست دانسته است برای استحضار به ضمیمه تقدیم می
 دارد. می

 سیف  -سرپاس -کشورکفیل شهربانی کل 
 شهربانی کل کشور 

دهد از طرف فرمانداری اردبیل اشعار شهربانی اردبیل گزارش می
اند از قرار سفارش شفاهی  کنسولیار دولت شوروی حسین اتکائی داشته

ها ای دروغو رحیم افتخاری نامان از تهران به اردبیل آمده و با نشر پاره
لذا  -نمایندمردم را مشوب میمخالف سیاست امروزه دولت اذهان 
اند ها به عمل آمده اظهار داشتهنامبردگان احضار و بازجویی الزم از آن

های کارگران شورای اتحادیه 104که به موجب اعتبارنامه کتبی شماره 
ها ای تبلیغات را آنمأمور تشکیل شعبه اتحادیه در اردبیل بوده و نشر پاره

ها مخالفت اند چون حزب توده آنجا با آنشتهاند و اظهار داتکذیب نموده
ت نموده از تشکیل اتحادیه کارگران صرف نظر کرده و از اردبیل حرک

رده از متهمین سیاسی سابق آستارا هستند که پس دو نفر نامب -نموده اند
ها اند و سوابق پیشینه آنبه طهران عزیمت نموده 20از غائله شهریور ماه 

 ت. نیز از بین رفته اس
 رونوشت برابر اصل است. 
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27 
]گزارش شهربانی به نخست وزیر )محمد ساعد( از سخنرانی یوسف 

 116[1323مرددا  18افتخاری، 
، تاریخ 5018/6275وزارت کشور، شهربانی کل کشور، شماره 

 )محرمانه(  18/5/1323
رساند طبق گزارش واصله جناب آقای نخست وزیر محترمًا به عرض می

 در جلسه هیات مدیره اتحادیه کارگران مرکز 14/5/23روز  18ساعت 
یوسف افتخاری راجع به تقاضای اضافه کار کارگران انبار قماش و 
شرحی که از طرف اتحادیه مزبور به ان مقام و مجلس شورای ملی و 
فرمانداری نظامی نوشته شده و با این وصف اعتنایی نگردیده است 

 است مجددًا به مقامات مربوطه سخنرانی نموده ضمنًا اظهار داشته
ای حاصل نشد ساعت نتیجه 48مراجعه خواهند نمود چنانچه در ظرف 

ق به در یک روز در تمام کشور اعتصاب خواهند نمود تا بدین وسیله موف
ها نیز بخش مقصود شوند در این خصوص به شعبات اتحادیه شهرستان

ف از مرکز از کار ول تلگرااند. به محض وصنامه صادر و دستور داده
  سیف 1دست کشیده اعتصاب نمایند. کفیل شهربانی کل کشور پاسیار 
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28 
شهریور  29]وزارت کشور به نخست وزیر )حمدساعد( ، 

1323]117 
، به تاریخ 3482وزارت کشور، اداره فرمانداری نظامی، شماره 

29/6/1323  
ه مورخ 1045جناب آقای نخست وزیر محترما عطف به نامه شماره )

رد یوسف افتخاری در فرمانداری نظامی اد( معروض می28/5/23
ور تهران حاضر و ضمن تکذیب از پیشنهاد اعتصاب کارگران در تمام کش
یراد ملتزم گردیده که من بعد سخنرانی برخالف مقررات و امنیت کشور ا

ننماید. ضمنًا رونوشت تعهد نامبرده به پیوست جهت اطالع خاطر 
 جازی حسرهنگ ستاد  -گردد. فرماندار نظامی تهرانمبارک تقدیم می

 ریاست محترم فرمانداری نظامی تهران 
ام هرگاه تقاضای کارگران انبار اند که بنده اظهار کردهاین که گزارش داده

د قماش ترتیب اثر ندهید  در تمام کشور اعتصاب خواهد شد صحت ندار
ماش مکاتبه شده که ران انبار قکنم. درخصوص کارگو جدًا تکذیب می

 سوابق آن در فرمانداری موجود است. 
 افتخاری 

دهم نظمی در شهر بنده از طرف اتحادیه مرکزی قول میراجع به تولید بی
نظمی از این که این اتحادیه همیشه طالب نظم بوده و هیچ گونه بی

 اتحادیه سر نخواهد زد. 
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 ]مهر اتحادیه و امضای افتخاری[ 

29 
 18اتحادیه کارگران و برزگران ایران به وزیر کشور  [هیات مرکزی

 118[ 1323شهریور 
 18/6/1323تاریخ  782اتحادیه مرکزی کارگران ایران شماره 

وزارت محترم کشور رونوشت مجلس شورای ملی، رونوشت جناب 
1آقای نخست وزیر  1 1، رونوشت آقای سرتیپ زاده9 2 ، رونوشت آقای 0

1دکتر شفق  2 1 دارد: کاظم اشعار می 12/6/23-776پیرو نامه شماره  
نیکوفر و حسین علی خورشیدی را استاندار تبریز و برخالف قانون و 
بدون داشتن کمترین جرمی با تحریک حزب توده از تبریز تبعید و عائله 

ها را سرگردان گذاشته است، این عمل خالف قانون آقای استاندار، آن
ان خواهد شد. برخالف مصالح کشور است و موجب تحریک کارگر

متمنی است امر و مقرر فرمایید، هر چه زودتر نامبردگان باال را به تبریز 
 عودت دهند. 

 مضاء[ اهیات مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران ایران، افتخاری ]مهر و 

                                                 
 همان جا  118
 محمد ساعد 119
 مجلس شورا از تبریز  20و  16، 14علی اصغر سرتیپ زاده وکیل ادوار  120
 مجلس شورا از تهران  15و  14دکتر صادق رضازاده شفق وکیل ادوار  121
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30 
مهر  2]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به اداره کل شهربانی، 

1323]122 
، ، پیوست رونوشت تلگراف789ران، شماره اتحادیه مرکزی کارگران ای

 2/7/1323تاریخ 
ریاست محترم کل شهربانی. رونوشت جناب آقای نخست وزیر. 
رونوشت وزارت کشور، رونشوت مجلس شورای ملی تلگراف شماره 

 24از تبریز حاکی است که سرهنگ موثقی به اتفاق دهناد نام  3681
رباز ران با زور سرنیزه و سساعت پس از انتخابات اتحادیه کارگران ای

ریا نامی یبمسلح به اتحادیه هجوم آورده و کارگران را از اتحادیه اخراج و 
مسند  را که اصاًل جزء اتحادیه کارگران نبوده و عضو حزب توده است بر

دهند. این عمل نشانند و اتحادیه را تحویل مشارالیه میاتحادیه می
را هم آورده و ممکن است  اشخاص فوق سبب خشم کارگران تبریز

 اغتشاشی در تبریز روی دهد. 
ن واقعه این است که اتحادیه کارگران تقاضا دارد هر چه زودتر مسببین ای

  را تعقیب و دستور دهید اتحادیه را به خود کارگران تحویل دهند.
ست خاتمتًا چنانکه رسیدگی فوری ننمائید، اتحادیه کارگران مجبور ا

به اطالع  م نقاط ایران داده و عملیات شرم آور مسببین رانمایشاتی در تما
 عموم ملت برساند. 

 فتخاری ا -هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران
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31 
]اتحادیه مرکزی کارگران ایران به نخست وزیر )مرتضی قلی 

 123[1323آذر  18بیات(، 
 18/9/23 -838اتحادیه مرکزی کارگران و برزگران ایران، شماره 

قای نخست وزیر، متمنی است در موقع فرصت که مزاحم کار جناب آ
خاری( جناب عالی نباشد، نماینده اتحادیه کارگران ایران را )یوسف افت

احضار فرمایید که با جناب عالی راجع به بعضی جریانات سیاسی و 
 امور کارگران کارخانجات مذاکره نماید. 

ایران. )امضاء(  از طرف هیات مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران
 افتخاری، ]مهر[ اتحادیه مرکزی کارگرا ایران. 

 ]در حاشیه نوشته شده است[ جوابی نوشته شود روز دوشنبه یک ساعت
 به ظهر بیاید، مالقات شود. 

 آقای افتخاری شرفیابی حاصل نمودند. بایگانی شود. 

32 
 ]وزارت بازرگانی و پیشه و هنر )ابوالقاسم نجم( به نخست وزیر،

 124[1324اول مهر 
 1/7/1324، تاریخ  172/11764وزارت بازرگانی و پیشه و هنر، شماره 

 جناب آقای نخست وزیر 
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هیات نمایندگی ایران در  30/5/21مورخه  10288در پاسخ نامه شماره 
بیست و هفتمین دوره اجالسیه کنفرانس بین المللی کار به ترتیب زیر 

 معین شدند. 
آقای مهندس  -ابوالحسن حکیمی نمایندگان دولت: آقای -1

 نفیسی مدیر کل کار 
 قای دکتر رضوی آ -مشاورین: آقای جمال زاده

 منشی: آقای عزیز فیروز 
 وابسته مطبوعات: آقای حسین فاطمی 

 نمایندگان کارفرما: آقای مهندس مسعود غیور  -2
 مشاورین : 

 آقای اعزاز نیک پی  -1
 آقای شهاب خسروانی  -2
 ی آقای محمد جعفر کازرون -3
 آقای محمدعلی کازرونی  -4
 آقای صفا امامی  -5
 آقای محمود دهدشتی  -6
 آقای حسینقلی دهش  -7
 آقای سراج امامی  -8
 -یچآقای عتیقه  -نمایندگان کارگران: آقای شمس صدری -3

 آقای محمدحسین تاجبخش 
ت آقامهدی دول -وانآقای امیرکی -مشاورین: آقای یوسف افتخاری
 آبادی وزیر بازرگانی و پیشه و هنر 
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 ]حاشیه نامه[: از طرف شرکت بیمه: آقایان دکتر رضوی و ماجدی به
 شوند. عنوان نماینده فرستاده می

33 
[ 1324اسفند  21]اداره کل شهربانی به نخست وزیر )احمد قوام( ، 

126 
 ، به8657وزارت کشور، اداره کل شهربانی، اداره کالنتری، شماره 

 21/12/24تاریخ 
 ذیالً  3کالنتری  579ترمًا گزارش شماره جناب آقای نخست وزیر. مح

 گردد: معروض می
بوسیله تلفون  2ماه جاری سریهر فرمند کالنتر  20روز  30/17ساعت 

چند نفر از افراد اتحادیه کارگران حزب توده »به کالنتری اطالع داد: 
ای به یوسف افتخاری نام را که در خیابان الله زار پاساژ بهرامی اتحادیه

گران دارد، با دو نفر دیگر ازرفقای او به اتحادیه کارگران واقع در نام برز
اند و نیز اثاثیه محل اتحادیه یوسف افتخاری را هم خیابان فردوسی برده

اند. پس از عرض گزارش کالنتر، ساعت به اتحادیه کارگران حمل نموده
این در مقابل اتحادیه کارگران آقای دکتر محمد یزدی را مالقات  در  20

مورد با ایشان مذاکره ]شد، ایشان[ اظهار داشتند: تا ده دقیقه دیگر به 
آقای رضا روستا مدیر  20/20کالنتری جواب خواهم داد. ساعت 

روزنامه ظفر به رسدیان یکم شفیعی پایه ور نگهبان به وسیله تلفون اطالع 
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ا دهد که چنین اشخاصی به اتحادیه کارگران آورده نشده و در این جمی
 نیستند. رئیس شهربانی کل کشور سرتیپ ضرابی ]امضا[ 

34 
 21]اتحادیه کارگران و برزگران ایران به مقامات و جراید کشور، 

 126[ 1324اسفند 
پیشگاه  اعلی حضرت همایونی، رو نوشت جناب آقای نخست وزیر، 

 های خاور، باختر. فرمانداری نظامی، اداره کل شهربانی، روزنامه
ساعت چهار بعد از ظهر در حدود دویست نفر از اعضاء روز دوشنبه 

حزب توده و شورای متحده وابسته به حزب مزبور با چوب و چماق و 
کارگران  اسلحٔه سرد و دسته جمعی با نبودن پاسبان و ژاندارم به اتحادیه

زار ریخته و یوسف افتخاری صدر اتحادیه و پنج و برزگزان واقعه در الله
ای جران را شدیدًا مضروب و مجروح کرده و با خود به شش نفر از کارگ

ندلی و چمدان صنامعلومی برده اند و کلیٔه اثاثیٔه اتحادیه را از قبیل میز و 
اند و چون از مضروبین و و رختخواب و غیره را هرچه بود غارت کرده

 مجروحین هم فعاًل اثر و خبری نیست و ممکن است برای آنها خطرات
رساند که اشد، لهذا بدین وسیله جریان را به اطالع میجانی داشته ب

 هرچه زودتر برای استخالص مجروحین و استرداد اثاثیٔه و تعقیب و
ه مجازات مرتکبین جرم دستورات الزمه صادر فرمایند. درخاتمه اضاف

 نماید که اگر مفهوم آزادی این است، خاک بر سر آزادی.می
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خواه)؟!( که کاغذهای مارک دار یبه واسطٔه غارت و یغماگران آزاد
 اند در این کاغذ نوشته شد.رسمی و مهر تشکیالت را برده

 ۲۴/۱۲/۲۱منشی اتحادیه، عمید. 
 

۳۵ 

 ۱۳۲۵فروردین  ۲۴یوسف افتخاری به نخست وزیر، 
های قبلی دایر بر یرو عرایض و دادخواست\جناب آقای نخست وزیر 

و شورای متحده به  سرریز شدن دویست نفر از اعضای حزب توده
و  اتحادیٔه کارگران ایران، روز روشن با چوب و چماق و چاقو مجروح

شب  مضروب نمودن پنج نفر از اعضا از محبوس داشتن آنان دو روز و دو
ه قباًل در کلوپ شورای متحده و غارت کردن اتحادیه و بردن اثاثیٔه آن ک

 امور و ادارهٔ به استحضار رسیده است چون تاکنون از طرف اولیای 
شهربانی کل و دادسرا و سایر مقامات مسئول حفظ انتظام و امنیت 

حق به  اقداماتی برای جلی و تنبیه مرتکبین و استرداد اثاثیٔه و احقاق
 عمل نیامده سهل است این آزادی عمل بیشتر آنان را جری ساخته به

دین وسیله اند، بطوری که آمده و محل اتحادیه را نیز جبرًا تصرف نموده
ای امور مراتب را به عرض رسانیده و استدعا دارد که دستور فرمایید اولی

 مرتکبین را جدًا مجازات و قصاص فرمایند.
 یوسف افتخاری          
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۳۶ 

بهمن  7]کنسول بریتانیا در اهواز به سفیر بریتانیا در تهران،  
1326]127 

ژانویه  27، ت /14کنسولگری بریتانیا، خرمشهر، محرمانه، شماره 
 [ 1325بهمن  7] 1947

 1947ژانویه  22مورخ  14مفتخرًا عطف به پاراگراف دوم تلگراف شماره 
ای ]اعالن؟[ که از سوی [ خود و با ارسال اصل جزوه1325بهمن  2]
ن آجدید صادر شده همراه با ترجمه انگلیسی « اتحادیه کارگران نفت»

 برای اطالع حضرت اشرف به عرض میرسد.
تصاب نخستین امضاء کنندگان این اعالمیه یوسف افتخاری رهبر اع-2 

ن[ [ آبادان بود که ازکارگران شرکت ]نفت انگلیس و ایرا1308] 1929
ناست. دیگر امضاء کنندگان همگی از کارگران شرکت و دوستان فرد 

شود ]امیر[ قلی محمد مصطفی باغبه و الذکر هستند./ گفته میفوق
 دو افراد غیرقابل اطمینانی هستند. حسن علی ثابتی هر 

1من این تحوالت را با آقای الکینگتون  -1 2 8 که اخیرًا وارد آبادان  
اند مورد بحث و گفتگو قرار داده و هر دو بر این نظر هستیم که این شده

تواند حرکت در صورت آن که از اصالتی واقعی برخوردار باشد  می
و در این باب توافق نظر داریم امکانات وسیعی در پیش داشته باشد. هر د

                                                 
1271974, 61932/371F.o.  کارگر در  ۀبه نقل از شاکری، موقعیت طبق

 .p.292ایران 
128Elkington  
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که در حال حاضر و تا زمانی که این اتحادیه رسمًا به ثبت نرسیده است 
هیچ گونه اظهار عالقه و توجه آشکاری نباید نسبت به آن نشان داد 

ای جز کند کردن بسط و توسعه آن هرگونه تالش برای تقویتش نتیجه
ای به جه عالقهنخواهد داشت. در حال حاضر کارگران به هیچ و

دهند چرا که از آن بیم دارند که شاید همراهی با این حرکت نشان نمی
 دولت یا شرکت نفت پشت آن باشد. 

هایی را که در نظر در این میان شرکت قصد دارد یکی دو تا از طرح -2
 دارند، در دست داشته باشد تا در وقت مقتضی و هنگامی که از سوی

ها را به مرحله اجرا گذارده و چنین آن اتحادیه اقدامی صورت گیرد،
ز تالش و درخواست اتحادیه ا« نتیجه مستقیم»وانمود سازند که این 

 مدیریت بوده است. 
دشاه رونوشتی از این نامه و ضمایم آن را برای کنسول اعلیحضرت پا -3

 دارم. بریتانیا در اهواز ارسال می
1)امضاء( و. دبلیو. دی. ویالبی  -4 2 9  
 رت در خرمشهر کنسول اعلی حض -5
 

                                                 
129V.W.D. Willayby  
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38 

 130[ 1326های کارگران نفت، بهمن ]بیانیه هیات مدیره اتحادیه
، پیوست یک برگ، تاریخ 1147وزارت کشور، استانداری ششم، شماره 

9/11/25 
جناب اشرف آقای نخست وزیر. یک برگ بیانیه که از طرف اتحادیه 

به کارگران نفت در آبادان منشتر شده برای استحضار خاطر مبارک 
 دارد. پیوست تقدیم می

 استاندار استان ششم، مصباح فاطمی 
 زحمتکشان  -ارگرانک -همکاران عزیز

قریب یک سال و نیم است که تشکیالت کارگری صنعت نفت ایران 
های شروع به کار نموده و در این مدت شورای متحده مرکزی اتحادیه

دار ما را عهده کارگران و زحمتکشان ایران، هدایت و راهنمائی سازمان
بوده است. ما کارگران صنعت نفت ایران خود را وابسته به شورای مزبور 
کردیم که رفاه و آسایش و بهبود وضع زندگانی ما تأمین گردد ولی 
متأسفانه وقایع اخیر ثاب نمود که شورای مزبور برخالف آنچه ادعا 

عملیات کند یک سازمان سیاسی منشعب از حزب توده ایران است که می
ها امروز به همه ایرانیان ثابت و آشکار است. ماجراجویانه و خائنانه آن

سازمان ما برای این بوجود آمده بود که منحصرا یک اتحادیه صنفی 
کارگران باشد و به هیچ وجه در امور سیاسی دخالت نکند و فقط قدرت 

ید. خود را در متشکل کردن کارگران و تأمین منافع زحمتکشان صرف نما

                                                 
 700116-14اسناد ملی ، سری ن ، ش  130
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بدبختانه ما را اغفال کردند و ما را آلت سیاست بیگانه پرستی خود 
نمودند و وجوه گزافی از ما جمع کرده و به تهران فرستادند و حال هم هر 

 دهند. کنیم جواب سرباال به ما میچه مطالبه می
های کارگران نفت را تشکیل امضاکنندگان زیر که هیات مدیره اتحادیه

مینان برادران طه خدمات خود  در گذشته اعتماد و اطدهیم و بواسمی
سیده کارگر خود را جلب کرده ایم، پس از مطالعه دقیق به این نتیجه ر

فع حقیقی ایم که ما باید اتحادیه کامال مستقلی داشته باشیم که حافظ منا
ادران کارگران باشد و لذا بدین وسیله مراتب زیر را به اطالع عموم بر

 رسانیم: یکارگر خود م
های حادیهات»ازاین تاریخ به بعد نام اتحادیه ما عبارت خواهد بود از  -1

بستگی  که کاماًل مستقل بوده و به هیچ اتحادیه و شورایی« کارگران نفت
 نخواهد  داشت. 

های کارگرا نفت، به هیچ حزب سیاسی وابستگی نخواهد اتحادیه -2
مین منحصرًا مصروف تأ داشت و عملیات آن در حدود قوانین کشور ایران

 منافع و حقوق کارگران خواهد بود. 
های ما از کسانی تشکیل شده است که یا هیات مدیره اتحادیه -3

اند و خودشان کارگر بوده یا سابقه کارگری در صنعت نفت ایران داشته
گاه بوده بالنتیجه از خصوصیات زندگانی کارگران و حوائج آن ها کاماًل آ

 واهی از کارگر را شغل و پیشه خود برای پیشرفتو طرفداری و هواخ
 دهند. مقاصد سیاسی خویش قرار نمی

های کارگران نفت مطابق قانون کار به ثبت هیات مدیره اتحادیه -4
های کارگران نفت را خواهد رسید و کلیه امور صنفی و اداری اتحادیه

پس سرپرستی و رهبری خواهد نمود. هیات مدیره کنونی موقتی بوده و 
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ها بر طبق قانون کار اعضای آن مطابق از تکمیل سازمان جدید اتحادیه
 اصول دموکراسی  اکثریت آراء مجددا انتخاب خواهند شد. 

اند به کلیه وجوهی که از صندوق ما برده و یا به تهران فرستاده -5
وسایل قانونی پس گرفته خواهد شد و در آینده صورت حساب 

ع عموم منتشر خواهد یک مرتبه برای اطالهای ما هر سه ماه اتحادیه
 شد. 

ب عناصر ما امیدواریم که از این به بعد همه شما توجه نموده و دیگر فری
نافع و مخائن و مزدور بیگانه را نخورید و بدانید که هدف ما فقط تأمین 

حقوق کارگران صنعت نفت خواهد بود و به هیچ وجه حاضر به این 
رست ه و آلت دست عناصر ماجراجو و بیگانه پنخواهیم بود که اغفال شد

 و چاقوکش و حوچی قرار گیریم. 
ن پاینده زنده باد میهن عزیز ما ایران جاوید باداستقالل و مشروطیت ایرا

باد کارگران صنعت نفت مرگ بر عمال بیگانگان و کسانی که حقوق 
 ان اند درود به عموم زحمتکشان و کارگران ایرکارگران را تضییع کرده

 های کارگران نفت هیات مدیره اتحادیه
تقی  -فیعباس علی نج -محمد بدیع -علی شاهنده -یوسف افتخاری

سن ح -د قنبرزادهنوشا -مصطفی باغیه -دیامیرقلی محم -سامانی
 هرمز شعبانی  -علی ثابتی
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39 
]بخشی از گزارش هیات اعزای فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری 

 131به ایران[ 
 های کارگران نفت آبادان ادیهاتح .5

هیات فدراسیون جهانی  1326فروردین  1947/4مارس  24در 
تحادیه سندیکاهای کارگری با هیاتی مرکب از دوازده نفر از نمایندگان ا

، کارگران نفت به رهبری یوسف افتخاری گفتگویی انجام داد. العریس
گری این صدر هیات فدراسیونهای فدراسیون جهانی سندیکاهای کار

 جلسه را به شرح ذیل برگزار کرد: 
 صدر هیات ]العریس[ سئوال اول: این اتحادیه کی تشکیل شد؟ 

 افتخاری: دو ماه و نیم پیش 
 س. این انتصاب به چه نحوی صورت گرفت؟ 

نفر از اعضایش کار خود  14ج. هنگامی که شورای پیشین منحل شد، 
در تهران  از یوسف افتخاری کهها را به صورت زیرزمینی ادامه داند. آن

ان بود دعوت به عمل آوردند و به انتصاب نمایندگانی از میان کارگر
 شرکت نفت اقدام کردند. 

 (. انتخابات در شرکت نفت چگونه انجام شد؟ 3س )
 ای منصوب داشتند. ج. هر گروه از ]کارگران[ شرکت نماینده

 د؟ (. در شرکت نفت چند گروه کارگری وجود دار4س )

                                                 
راگ پکارگری به ایران، های گزارش هیئت اعزامی فدراسیون جهانی اتححادیه 131

 ۀ[ به نقل از شاکری، موقعیت طبق1326خرداد  12-24] 1947ژوئن  14-2

 p.p. 125-132کارگر در این 
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ج. شرکت یازده گروه اساسی دارد که هر یک به چند بخش کوچکتر 
های کوچکتر شوند و در زمان انتخابات نخست نماینده گروهتقسیم می

 ب شدند. های بزرگتر انتخاو سپس نماینده گروه
 (. چند گروه در انتخابات شرکت کردند؟ 5س )

 آوردیم.  ج. درطول دو ماه و نیم در دو گروه انتخابات به عمل
 (. تعداد کارگرانی که در انتخابات شرکت کردند چقدر بود؟ 6س )

رصد د 60ج. ما اماری همراه نیاورده ایم ولی براساس آمار شرکت نفت 
 از کارگران در انتخابات شرکت کردند. 

 طرف ماند؟ (. آیا شرکت نفت در این انتخابات دخالت کرد  یا بی7س )
 نقشی نداشت. ج. شرکت در این انتخابات 

 ( . آیا شرکت از اتحادیه جدیدی که تشکیل شد راضی بود؟ 8س )
1ج. بلی، راضی بود؛ من نظر آقای راس  3 2 مدیر فنی ]شرکت[ را جویا  

 «. ما اتحادیه را به رسمیت خواهیم شناخت»شدم و او به من گفت که 
ها را بر ( . تعداد کارگرانی که در حال حاضر شما نمایندگی آن9س )

 هده دارید چقدر است؟ ع
 ج. آماری در دست ندارم. 

گاهی از تعداد شرکت کنندگان ( . پس چگونه می10س ) توانید بدون آ
 ]در انتخابات[ انتخابات به عمل آورید؟ 

درصد از کارگران حضور دارند انتخابات صورت  60ج. هنگامی که 
 گیرد. می

                                                 
132Ross  



380 
 

خابات نیست، (. پرسش من در مورد مبنای حقوقی انجام انت11س )
 پرسم که در انتخابات شرکت کردند؟ بلکه تعداد کارگرانی را می

حضور  درصد از کارگران 60ج. ما اطمینان داریم که در گروه فوق الذکر 
 داشتند. 

 اید تکرار میکنم: (. هنوز به پرسش من پاسخ نداده12س )
 تعداد کارگرانی که در انتخابات شرکت کردند چند نفر بود؟ 

 از بحث و گفتگویی که نیم ساعت به طول انجامید یوسف افتخاریپس 
کارگر کارت عضویت اتحادیه جدید را دارند و  2000»اظهار داشت: 

با توجه به آن که تعداد « اند.نفر تقاضای عضویت کرده 000/18تاکنون 
ر نفر است پاسخ مبهمی د 20000کارگران شرکت نفت در آبادان حداقل 

 ای  این اتحادیه است. مورد تعداد اعض
 های شما در تأسیس اتحادیه کارگران نفت چه بود؟ (. انگیزه13س )

 ج. )از سوی یکی از اعضای گروهی که همراه افتخاری بودند( پس از
سران شورای محلی گریختند  1325تیر  /1946اعتصاب مشهور ژوئیه 

ست از د و در این میان تعدادی از کارگران قربانی شده و جان خود را
ها از طرف شورای ایالتی شورای متحده مرکزی کمک دریافت دادند. آن

هایی را که به نام نکردند. سران شورای ایالتی شورای متحده تمام پول
ردند. کمک ]به قربانیان اعتصاب[ گردآوری شده بود، با خود به تهران ب

 این بود که تصمیم به تأسیس یک شورای جدید گرفته شد. 
هران (. چرا یوسف افتخاری را برای سازماندهی اتحادیه خود از ت14س )

تحادیه دعوت کردید؟ آیا در میان کارگران آبادان کسی برای رهبری این ا
 نبود؟ 
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ج. )توسط یکی دیگر از اعضاء هیات( افتخاری بیست سال پیش یکی 
 دیم ولیاز اعضای شورای کارگران آبادان بود. ما از رضا روستا تقاضا کر
 پاسخی دریافت نداشتیم. لهذا برای این کار از او دعوت کردیم. 

 (. علل رضایت شرکت نفت و دولت از تأسیس این اتحادیه جدید15س )
 چیست؟ 

ها مخالف نبودند. ج. )افتخاری( دولت و شرکت نفت با تأسیس اتحادیه
کارگر داشتند مسبب قتل عامی بودند  که  000/30های سابق که اتحادیه

ن ان ایرانیها و اعراب روی داد. این ]قتل عام[ دولت را به اعالمی
  حکومت نظامی در آبادان و زندانی کردن رؤسای اتحادیه وادار کرد

 (. آیا باشگاههای شورا به اتحادیه شما منتقل شد؟ 16س )
حلی مج. پس از وقایعی که در آبادان روی داد تعدادی از اعضای شورای 

بادان ی از اعضای آن زندانی شدند. هنگامی که به آفرار کردند و تعداد
ها را به ما بدهد. این امر دو ماه و رسیدم از حکومت خواستم که باشگاه

 نیم پیش روی داد. 
رای شما با شو 1325تیر  /1946(. در تابستان گذشته، در ژوئیه 17س )

 ودمتحده مرکزی مخالف بودید چرا هنگامی که لویی سایان در تهران ب
 به او اعتراض نکردی؟ 

در پاریس بر ضد حضور ایرج اسکندری و بر ضد  1945ج. من در سال 
 شورای متحده مرکزی اعتراض کردم. 

تیر  22] 1946ژوئیه  14(. سران اتحادیه در زمان اعتصاب 18س )
 [ چه کسانی بودند؟ 1325

ج. مهدی هاشم نجفی و حسین تربیت رؤسای شورای متحده مرکزی 
 بودند. 
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(. آیا پس از اعتصاب مهدی هاشم نجفی و رفقایش از سوی 19س )
 دولت تحت تعقیب قرار گرفتند؟ 

ها پس از ج. دولت برای حفظ جان مردم بازداشتهایی به عمل آورد. آن
 مدت کوتاهی، یعنی پس از ورود مظفر فیروز وزیر کار و تبلیغات و

 نمایندگان شورای متحده به آبادان آزاد شدند. 
 (. این دو رفیق از چه بیمناک بودند؟ 20س )

 ها را بکشند. راب آنترسیدند که اعج. از این می
 (. اختالف اعراب و کارگران ایرانی چه بود؟ 21س )

ای تشکیل داده بودن که دو نفر از ج. اعراب برای تشکیل اتحادیه جلسه
ز ااعضاء شورای ایالتی شورای متحده از آن اطراف عبور کردند. یکی 

حتی اگر به قیمت خون من هم تمام شود این »ها اظهار داشت آن
 « م خواهم شکست.های عشایری را در هاتحادیه

سپس یوسف افتخاری در مورد اوضاع مالی صحبت کرد و اظهار داشت 
اند. وی پرسید که آیا که رهبران شورای ایالتی میلیونها ریال پول دزدیده

  کارگری به این مطلب واقف است؟های فدراسیون جهانی اتحادیه
 (. توضیحات بیشتری بدهید. 22س )

ها برای کمک به خانواده کارگران مقتول و مجروح در اعتصاب ج. آن
ی : معادل یک روز حقوق کارگران آبادان را گرد آوردند ول1946سال 

 حتی یک شاهی نیز به خانواده کارگران مزبور ندادند. 
هان یوسف افتخاری برگ رسید پرداخت یک در این میان یکی از همرا

ورد ما در م» روز حقوقش را به شورای محلی ارائه داد و اظهار داشت 
های شورای محلی دالیل و مدارک حیف و میل این پول و سوء استفاده

 « دیگری نیز در اختیار داریم.
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 بررسی اظهارات یوسف افتخاری 
که شورای پیشین منحل افتخاری در پاسخ به پرسش دوم اظهار داشت 

شد و در پاسخ به پرسش سیزدهم اظهار داشت که ]رؤسای[ شورا 
گریختند. سپس در پاسخ به پرسش پانزدهم اظهار داشت: دولت وادار 
به اعالن حکومت نظامی شد. دولت وادار به اعالن وضع فوق العاده در 
خوزستان و بازداشت سران شورا شد. این اظهارات متناقض هستند. 

دارد که اعضاء فرار کردند و از سوی دیگر یوسف افتخاری اظهار می
ها را دارد که دولت آنگوید که شورا منحل شد و بعد نیز اظهار میمی

بازداشت کرد. حقیقت آن است که شورای اجرایی نه منحل شد و نه 
ها آن»رؤسای آن گریختند، ولی همان گونه که افتخاری اذعان داشت: 

ت بازداشت و زندانی شده و به تهران عازم شدند. برخی از از سوی دول
ها در اهواز و تعدادی نیز در تهران زندانی هستند وگروهی نیز تبعید آن

اند. این شورا در میان کارگران آبادان از چنان نفوذی واقعی شده
های افتخاری، علیرغم مساعدت برخوردار بود که علیرغم تمام کوشش

به نتیجه نرسید و در اراده کارگران خللی وارد نشد.  شرکت نفت و دولت
بدین ترتیب مهدی هاشم نجفی که از صاحب منصبان شورای ایالتی 

توسط نیروهای دولتی  1325مرداد  1946/23اوت  14آبادان بود در 
دستگیر و به ترتیب در آبادان، اهواز و قم زندانی و باالخره به تهران تبعید 

که به خوزستان بازگردد. در حال حاضر رفقای او  شد. وی اجازه ندراد
عبدالله وفایی زاده، منوچهر مصلح، غالمرضا مرادی و فتح الله دشتی 

1پور در تهران زندانی هستند: صفوی و نوذر آشوری ]؟[  3 3 در اهواز   

                                                 
133Mowzarashouzi  
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حسین تربیت، از صاحب منصبان شورای ایالتی خوزستان و رهبر 
دیگران نیز تبعید شده و یا از سوی  کارگران آبادان نیز در اهواز است.

محافل دولتی خوزستان تحت تعقیب قرار دارند. از این میان فقط 
رمضان کاوه که عضو هیات عامله و مسئول کمیته مالی شورای ایالتی 
آبادان بود بر اثر فشارهای وارده در زندان  احتمااًل به علت 

به یوسف  های مالی و صورت حسابهای مخدوش خود،سوءاستفاده
1افتخاری ملحق شد و از شورای ایالتی استعفاء داد.  3 4 وی با این استعفا  

از مسئولیت مدیریت مالی که بر عهده داشت شانه خالی کرد و زندانی 
نشد. اعضای شورای ایالتی خوزستان علیرغم تبعید، و زندان همچنان 

این های وسیع کارگران آبادان حفظ کرده است. تماس خود را با توده
ها که هنوز توسط تعدادی از رفقا حفظ شده است. نتایج تماس

چشمگیری در برداشته است.این رفقا توانستند وحدت و اعتقاد کارگران 
را به شورای متحده مرکزی کارگران برقرار دارند. در خالل چند ماه 
گذشته شورای متحده مرکزی چندین بیانیه در آبادان منتشر ساخته و 

شریه بدآنجا ارسال داشته است و بدین ترتیب نتایج صدها هزار ن
چشمگیری حاصل کرده است. شورای ایالتی خوزستان با تمام توان به 

دهد و کارگران را به صورت مرتب ]از های خود ادامه میفعالیت
سازد. ]شورای ایالتی[ پیش از عزیمت هیات تحوالت[ مطلع می

ای در آنجا منتشر ساخت. انیهفدراسیون سندیکایی جهانی از آبادان بی
به همین صورت یک روز پیش از ورود هیات به آبادان نیز شورای متحده 

                                                 
بادان در آ 1308رمضان کاوه جزء یاران یوسف افتخاری در اعتصاب نفتی سال  134

 د. بو
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هایی را که چیده شده بود، نقش مرکزی با انتشار جزوه مختصری نقشه
بر آب کرد. ]شورای متحده[ با تشکیالت کارگری آبادان ارتباطهای 

د شورا افتخاری سری مستحکمی دارد. گروهی از اعضای مورد اعتما
های او را زیر نظر دارند. شرکت نفت در را در محاصره داشته و فعالیت

حالی که اعضای شورای والیتی و تشکیالت آن را تحت تعقیب قرار داده 
ها را بدون این که به نتیجه مثبتی نایل گردند. به زندان افکنده و و آن

تحت حمایت خود سازند، یوسف افتخاری را تبعید کرده و اخراج می
اند. از سوی دیگر مخالفان شورای متحده مرکزی و کسانی که قرار داده

اند. اظهارات دهند به حال خود گذاشته شدهاین تبلیغات را انجام می
یوسف افتخاری در مورد فعالیتهای شورای ایالتی که به اغتشاش و قتل 

گاهی او از تحوالتی است که در محاکم نظامی جریان  منجر شد، بیانگر آ
تیر  23 /1946ژوئیه  14دارد. وی از ادعانامه این محاکم در مورد وقایع 

در آبادان مطلع است. اتهامات وارده از سوی دادگاه نظامی  1325
دهد که اتحادیه عشایری یک تشکیالت مسلحانه آشکارا نشان می

بر  است. ولی این اتحادیه برای رویارویی با کارگران تأسیس شد. عالوه
اعضای اتحادیه عشایری با اسلحه بر »این صریحًا نوشته شده است که 

تردید نیست که »عالوه بر این آمده است: « کارگران آتش گشودند.
اعضای اتحادیه عشایر برکارگران آتش گشوده و تعداد زیادی از کارگران 

 14این ]نقل قولها[ از کیفرخواست وقایع « را کشته و مجروح ساختند.
1آبادان نقل شده است. 1325تیر  23یه / ژوئ 3 5  

                                                 
 عشایر عرب بود ترجمه نشد.  ۀیک قسمت از گزارش که مربوط به اتحادی 135
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اتحادیه یوسف افتخاری کاماًل شکست خورده و هیچ یک از کارگران 
رسش نخواستند به این اتحادیه واهی بپیوندند. علت این پاسخ او به پ

اند نیز همین است. هیات در مورد تعداد کارگرانی که به اتحادیه او پیوسته
فت و در مورد انتخابات نیز گ« ت ندارمآماری در دس»وی اظهار داشت 

افتخاری مدعی است که دولت «. ها در شرکت نفت صورت گرفتندآن»
و شرکت نفت نسبت به شورای متحده مرکزی خصومتی نداشتند ولی 
 دو نکته مغایربا این ادعا است: تلگراف نخست وزیر قوام السلطنه

مه اه نظامی و ناژوئیه: به گفته دادگ 10خطاب به شورای عشایری در 
حادیه این ات 1325اول تیر  /1946ژون  22پلیس آّبادان مورخ  89شماره 

 ]عشایری[ مسلح بوده و نسبت به کارگران رویه خصمانه داشته است.
رکت نخست وزیر الحاق این اتحاد را به حزب دموکرات ایران پذیرفت. ش

آیی مبرای برگزاری یک گرده 1325تیر  2 /1946ژوئن  23نفت در 
 وسایل حمل و نقل در اختیار عشایر گذاشت. اینک در حالی که شرکت

داند که اتحادیه یوسف افتخاری واهی است آن را به نفت کاماًل می
کند، در حالی که مدتها از رسمیت شناخته و بدان مساعدت می

شناسایی شورای ایالتی شورای متحده مرکزی که یک سازمان کارگری 
 یدند. ا تمام کارگران بدان پیوسته بودند، امتناع ورزقوی بود و تقریب

ای باید در نظر داشت ]این ادعا که[ بین کارگران ایرانی و عرب مناقشه
اساس است. کارگران عرب در مقایسه با کارگران روی داد کاماًل بی

ایرانی نه منافعی همانند ]منافع کارگران ایرانی[ در شورای متحد دارند 
ها ]از شورای متحده مانند کارگران ایرانی است.[ تبعیت آنو نه میزان 

از سوی دیگر اتحادیه عشایری نیز صرفًا به کارگران عرب زبان 
اختصاصی ندارد چرا که تعدادی از مرتجعین ایرانی نیز بدان تعلق دارند. 
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در مورد ادعای یوسف افتخاری مبنی بر عدم مساعدت به خانواده 
ل و یا زندانی نیز شورای متحده مرکزی نیز آن را کارگران مجروح و مقتو

تومان توسط رمضان کاوه که  30، 000داند. مبلغ اساس میکامال بی
مسئولیت امور مالی شورای والیتی را بر عهده داشت ارسال شد و او 
باید در این مورد حساب پس بدهد. عالوه بر این مبلغ دیگری نیز ارسال 

بهای اتحادیه خوزستان واریز گردید تنها در شد که به تمام شماره حسا
1حساب کاوه که به یوسف افتخاری ملحق شد، نشانی از آن نیست.  3 6  

 
40 
 137[ 1326بهمن  24]دفتر نخست وزیر به وزارت کار، 

 24/11/26، تاریخ  2/16927دفتر نخست وزیر، شماره 
 جناب آقای دکتر سجادی. آقای افتخاری شکایت دارد که اخیرا آقای

ن خود دکتر بختیار رییس اداره کار و تبلیغات آبادان به دستیاری معاو
هشمند اتحادیه کارگران نفت را اشغال کرده است با ارسال عین نامه خوا

. است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و اقدام الزم به عمل آورند
 ازطرف نخست وزیر ]امضاء ناخوانا[ 

 
 

                                                 
ترجمه  اینم گزارش مربوط به عملیات شورای متحده در مازندران بود که ۀبقی 136

 نشد. 
 007116-14سری ن. ش « اسناد ملی» 137
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41 
اسفند  8راهیم حکیمی(، ]وزارت کار به نخست وزیر )اب

1326]138 
 8/12/1316د.  /19439وزارت کار ، شماره 

مورخه  2/16927جناب آقای نخست وزیر. عطف به مرقومه شماره 
موضوع شکایت آقای یوسف افتخاری از اشغال اتحادیه  24/11/26

کارگران نفت مستدعی است مقرر فرمایند به رونوشت نامه شماره 
این وزارت صادره به عنوان جناب آقای  1/12/26مورخ  916/19390

جعه استاندار استان ششم که برای استحضار آن جناب تقدیم گردیده مرا
 فرمایند. از طرف وزیر کار ]امضاء[ حبیب نفیسی 

42 
های کارگران و زحمتکشان ایران[ ]اساسنامه و نظامنامه اتحادیه

139 
 رنجبران ایران متحد شوید 

 مقدمه 
اعی بسته به کار کارگران و زحمتکشان و رنج دهقانان دوام زندگی اجتم

است. تمام این آثار عالی مدنیت و کلیه این وسایل گوناگون معیشت 
ساخته و پرداخته زحمت بالانقطاع توده ایست که خود از هرگونه راحت 

                                                 
 همان جا  138
 اصل سند متعلق به آقای افتخاری است.  139
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و آسایشی محرومند. با آن که کارگران و دهقانان ایجاد کننده و آفریننده 
اند، زیرا جمعی آزمند و بهرهاز ثمره کار خویش بی ثروت هستند، خود

خواهند از دسترنج آنان کیسه خود را انباشته سازند و برای سودپرست می
ها کوشند و آنآن که هرگز توده کارگر و دهقان به حقوق خود پی نبرد، می

 را در نادانی و غفلت نگه دارند. 
یرانی روشنفکران تنگدست اامروز کارگران و کارمندان جزء و دهقانان و 

که دستخوش یغمای معدودی کارفرمایان و سودپرستان ستمکار و 
ها از اجحاف برند. همه آنحریصند، با رقت انگیزترین وضعی به سر می

های حد و تجاوز وحشیانه کارفرمایان شکوه دارند، ولی از این شکوهبی
کوشند رایان میشود. کارفای حاصل نمیانفرادی و مجزای آنان نتیجه

ها را به تا میان کارگران و زحمتکشان پراکندگی و نفاق بیفکنند و آن
یست. اطاعت و تسلیم وادارند. چاره کلیه این دردها در اتحاد و یگانگ

برای کاستن ساعات کار و افزودن مزد و تهیه کردن شرایط زندگی 
را  هاکارگران چیزی جز زنجیرهای محکمی که دست و پای قدرت آن

های کارگران و زحمتکشان بسته است از دست نخواهند داد. اتحادیه
ایران به نتایج نبرد مقدس خود مطمئن است و کلیه کارگران و 

 نماید. زحمتکشان را به شرکت در سازمان خود دعوت می
 حمت کشان ایران زهای کارگران  اساسنامه اتحادیه

 و زحمتکشان ایجاد صمیمیت و حس همدردی مابین کارگران  -1
کوشش برای بهبودی وضع اقتصادی و باال بردن سطح زندگی  -2

های کارگری کارگران و زحمتکشان )باال بردن دستمزد و تهیه خانه
 جنب کارخانه(
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انه تبصره: کارگرانی که منزلشان از یک کیلومتر باالتر از محل کارخ
است، صاحب کار موظف است مصارف حمل و نقل و کرایه مسکن 

 را پرداخت نماید.  هاآن
 رسمی شناختن حق اعتصاب برای کارگران و زحمتکشان -3
تقلیل ساعت کار به هشت ساعت )در مورد کارهای خطرناک  -4

 ساعت کار باید کمتر از هشت ساعت باشد.( 
 ها و تعطیالت رسمی با استفاده از دستمزد باید تعطیل باشد. جمعه -5
 رخانه احتیاجی بهاگر روزهای تعطیل یا بیش از سرویس کار، کا -6

فوق »وجود کارگر داشته باشد صاحب کار باید دو برابر مزد به کارگر 
 پرداخت نماید. « العاده
کارگران و زحمتکشان مزدبگیر حق استفاده ]از[ یک ماه مرخصی  -7

 را در سال با استفاده از حقوق دارا باشند. 
 گران. استفاده کارفرمایان از کارمبارزه با بیکاری و هرگونه سوء -8
 کوشش برای گذراندن قانون کار از مجلس شورای ملی طبق قوانین -9

 بین المللی. 
 شامل موارد زیر هستند:  9انون نامبرده در ماده ق -تبصره

ن )در مورد پیری، بیکاری، ابتال به مرض، از دست بیمه کارگرا -الف
 دادن یکی از اعضای بدن و فوت 

 تأمین بهداشت  -ب
  تعیین ساعت کار -پ
 لحوظ داشتن حقوق زنها و اطفال مشمول قوانین کار م -ت
تفاده از حقوق )برای زنهای باردار مجموعًا چهار ماه مرخصی با اس -ج

 قبل و بعد از وضع حمل( 
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 ساوی حقوق زن و مرد در مقابل کار مساوی ت -چ
 یین حداقل واکثر سن کارگر تع-ح

 قاضا. تأسیس بورس جهت کارگران از نقطه نظر عرضه و ت .1
ها )از نظر رسیدگی کامل به وضعیت ساختمان کارخانه .2

بهداشت جهت کارگران( و ایجاد مؤسسه بهداری در جنب 
 ها تا خطرات کمتری متوجه کارگر باشد. کارخانه

ه تهیه لباس کار و صابون برای کارگر به خرج صاحبان کارخان .3
 و مؤسسه. 

ظف کارگر و مو مبارزه بر علیه توهین  بدرفتاری و هتک احترام .4
 نمودن رؤسای کار در نگهداری احترام و شئون کارگر. 

های کارگران از طرف صاحبان کار به رسمیت شناختن اتحادیه .5
 و دولت. 

هیچ یک از صاحبان کار بدون جهت حق اخراج کارگران را  .6
ه ندارد. چنان چه خطابی از کارگر سرزند، بایستی به اتحادی

 کارگران مراجعه نمایند. 
 ستن قرارداد رسمی بین کارگران و صاحبان کار. ب .7
 مبارزه با سیستم جاسوسی در کارخانه ها .8
هایی که وضعیت ]به[ از نقطه نظر بهداشت در کارخانه .9

یل کارگران مضر است، باید شیر به کارگران داده شود. )از قب
 کارخانه سیمان، دخانیات، مطابع و غیره.( 

سواد و ایجاد مدارس ان بیتأسیس کالسهای اکابر برای کارگر .10
ها به طور رایگان از طرف صاحبان کارخانه فنی در کارخانه

 ها. 
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 تأسیس کلوب برای کارگران .11
های خواربار ها دکانهای آنبرای رفاه کارگران و خانواده .12

فروشی و نانواخانه باید از طرف صاحبان کارخانه تأسیس و 
 ایجاد گردد. 

یل مدافع برای حفظ حقوق ایجاد شعبه قضائی و تعیین وک .13
 کارگران در محاکمات. 

ها و مجالت برای دفاع از حقوق تأسیس و انتشار روزنامه .14
 کارگران. 

 تأسیس کودکستان و دارالرضاعه برای اطفال کارگران در جنب .15
 ها. کارخانه

 ایجاد صندوق تعاون برای کمک به کارگران اعضای اتحادیه.  .16
 های کارگران. حادیهتأسیس شرکتهای تعاون از طرف ات .17

 
 های کارگران و زحمت کشان ایران نظام نامه اتحادیه

 عضویت 
ن و کارمندان و پیشه ورانی که از حاصل کار و کلیه کارگرا -1ماده 

کنند، در صورتی که دارای شرایط زیر باشند به زحمت خود زندگی می
 شوند. عضویت اتحادیه مربوطه به خود پذیرفته می

 مرام و نظام اتحادیه. قبول  -الف
 ه سال سن. داشتن شانزد -ب
 عروف نبودن به فساد اخالق م -پ

سال دارند. به عضویت سازمان جوانان  16کمتر از  کارگرانی که -تبصره
 شوند. اتحادیه پذیرفته می
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معرفی کتبی یک نفر از اعضای اتحادیه پذیرفته  عضو جدید به -2
 شود. می

 شوند وظیفه دارند: ذیرفته میویت پکسانی که به عض -3
 ر جلسات اتحادیه مربوطه مرتبا حاضر شوند. د -الف

امات اتحادیه را مراعات نموده، دستورات سازمان مقررات و نظ -ب
 اتحادیه را اطاعت کنند. 

دم حقوق یا عایدات خود را به صندوق اتحادیه صماهیانه یک  -پ
 مربوطه به عنوان حق عضویت بپردازند. 

یدی معین ندارند، باید اقاًل پنج )؟( ماهیانه برای کسانی که عا -هتبصر
 حق عضویت بپردازند. 

ده در زیربنا به تصمیم هیات عامله اتحادیه مربوطه از اعضای نامبر -4
شوند. )رسیدگی و اخذ تصمیم قطعی در صالحیت عضویت محروم می

 شورای شهرستان هستند.( 
دون عذر در جلسات اتحادیه سانی که سه ماه متوالی بک -الف

 حاضرنشوند. 
خالف نظامات اتحادیه رفتار نموده و از انجام دستورات کسانی که بر -ب

 سازمان اتحادیه سرپیچی کنند. 
نحوی از انحاء در میان کارگران تفتین نموده و در امور  کسانی که به -پ

 اتحادیه خالل کنند. 
 جاسوسی نمایند.  سانی که بر علیه اتحادیه با کارگرانک -ب
تواند به کمیسیون تفتیش کنفرانس عضو اخراج شده در هر حال می -6

 ایالتی و کنگره شکایت کند. 
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 تشکیالت
گاههای صنعتی مانند کارخانه معدن، کارگاه و هر یک هر یک از بن -6

ن از اصناف مانند صنف آهنگر، نجار و غیره در صورتی که کارگران ا
د را د، در هر شهرستانی اتحادیه مخصوص به خوکمتر از یازده نفر نباش

 دهد. تشکیل می
 ها جلسه عمومی اتحادیه

ل هر اتحادیه، به محض این که عده اعضا به یازده نفر در بدو تشکی -7
 رسید، جلسه عمومی اتحادیه تشکیل شده و هیات عامله از میان خود

ده نفر بیشتر نمایند که اعضای آن از سه نفر کمتر و از یازانتخاب می
 نخواهد بود. 

 ها هیات عامله اتحادیه
امله هر اتحادیه که از طرف کنفرانس اتحادیه تعیین عوظایف هیات  -8

شود عبارت از اداره امور و اجرای مرام و نظام اتحادیه و انجام می
 دستورات سازمان باالتر است.

فر تحویلدار یات عامله هر اتحادیه از میان خود دو نفر دبیر  یک نه -9
 شان به قرار زیر است: نماید که وظایفانتخاب می

ئول حسن جریان امور و نظم اتحادیه و انجام تصمیما دبیر اول مس -الف
ها و صورت جلسات و گزارشها را امضاء هیات عامله بوده و نامه

 نماید. می
صدی نوشتن صورت جلسات بوده، گزارشها و صورت دبیر دوم مت -ب

 کند. به اتفاق دبیر اول امضاء میجلسات را 
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ظف است در مقابل قبض رسمی حق عضویت ماهیانه تحویلدار مو -پ
اعضای اتحادیه را وصول و با صورت محاسبات خود به صندوق شورای 

 شهرستان تحویل دهد. 
تواند اشخاصی را برای کمک در صورت لزوم هیات عامله می –تبصره 

 . دبیران و تحویلدار معین نماید
ای یک بار تشکیل جلسه داده به کارهای قال هفتهاهیات عامله  -10

تورات جاری رسیدگی نموده  برای اجرای مرام  نظام اتحادیه و انجام دس
 گیرد. شهرستان تصمیم می

ه تناسب وضع و محل کار، طبق نظر هیات عامله حوزه بهر اتحادیه  -11
 شود. بندی می

نمایند و در نفر ناظم و منشی انتخاب میها از بین خود یک حوزه -12
ای یک بار خواهد بود، مرام و نظام اتحادیه را جلسات خود که هفته

کنند و نظریات خود را به خوانده و دراطراف مسائل جاری بحث می
 دهند. هیات عامله گزارش می

سال دارند،  16ر اتحادیه، برای کارگرانی که کمتر از ههیات عامله  -13
 دهد. های جداگانه تشکیل میحوزه

های هرستانی عده کافی برای تشکیل اتحادیهشچنان چه در  -14
توانند اتحادیه مستقل نباشد، کارگران صنایع و اصناف مختلف می

 واحدی تشکیل دهند. 
 
 

 ها کنفرانس اتحادیه
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یه هر بنگاه صنعتی یا هر صنف، هر شش ماه یکبار اعضای اتحاد -15
دهند. وظایف این کنفرانس به قرار زیر ی تشکیل میکنفرانس عموم

 است: 
 گزارش هیات عامله شنیدن -الف

ات برای پیشرفت امور اتحادیه طبق مرام و نظام گرفتن تصمیم -ب
 اتحادیه و در حدود صالحیت خود. 

ها به نسبت اعضای اتحادیه عامله جدید که تعداد آن انتخاب هیات -پ
 ماه ده نفر بیشتر نخواهند بود برای مدت ششاز سه نفر کمتر و از یاز

ندگانی برای شرکت در کنفرانس شهرستان. تعداد انتخاب نمای -ت
ورای شنمایندگان مزبور قبال بنا به دستور شورای متحده مرکزی از طرف 

 شود. شهرستان تعیین می
 کنفرانس شهرستان 

ده از نفرانس شهرستان سالی یک بار از نمایندگان انتخاب شک -16
شود. وظایف این های شهرستان تشکیل میطرف کنفرانس اتحادیه

 کنفرانس به قرار زیر است: 
 نیدن گزارش شورای شهرستان و بررسی کارهای شورای مزبور ش -الف

ین خط مشی تشکیالتی و اقتصادی و بهداشتی و بررسی و تعی -ب
برای  فرهنگی کارگران و زحمت کشان شهرستان و اتخاذ تدابیرالزمه

 حیت خود. ها در حدود صالتوسعه انتظامات اتحادیه
نفر  35تا  11ها از ی شورای شهرستان که عده آنانتخاب اعضا -پ

 خواهد بود. 
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ها ا چند نفر نماینده برای کنفرانس ایالتی که تعدادآنانتخاب یک ی -ت
قباًل بر حسب تعلیمات شورای متحده مرکزی از طرف شورای ایالتی 

 شود. یتعیین م
ها قباًل از ا چند نفر نماینده برای کنگره که تعداد آنانتخاب یک ی -ث

 گردد. طرف شورای متحده مرکزی تعیین می
ها به طریق مستقیم و مخفی های شهرستانفرانسانتخابات کن -تبصره

 انجام خواهد شد. 
 شورا ی متحده شهرستان 

هرستان برای ورای متحده شهرستان که از طرف کنفرانس شش -17
 دار وظایف زیر است: شود، عهدهمدت یک سال انتخاب می

ات کنفرانس شهرستان پس از تصویب شورای اجرای تصمیم -الف
 متحده مرکزی. 

 جرای دستورات شورای ایالتی و شورای متحده مرکزی. ا -ب
ها و سعی در توسعه و نظم تشکیالت و ور اتحادیهنظارت در ام -پ

 میان کارگران و زحمت کشان  تبلیغات وسیع در
رهنگی ف –بهداشتی  –در بهبودی امور اقتصادی  نظارت و سعی -ت

 کارگران و زحمت کشان 
ت در انتخابات انجمن شهر و انجمنهای والیتی و نظارت و شرک -ث

 مجلس شورای ملی طبق تعلیمات شورای متحده مرکزی. 
ان و سعی در عقد وشش در رفع اختالفات بین کارگران و کارفرمایک -ج

دیه و قراردادهایی با کارفرمایان به نفع کارگران طبق مرام نامه اتحا
 ان. مراقبت در اجرای مقررات و قوانین مربوطه به کارگران و زحمت کش



398 
 

هایی که در ان حق دارد نمایندگانی از اتحادیهشورای شهرست -تبصره
 نماید. شورا نماینده ندارند، برای شرکت در جلسات خود دعوت 

 لسات شورای شهرستان الاقل ماهی یک بار باید تشکیل شود. ج -18
نفر  8تا  3ای به تعداد ان از میان خود هیات عاملهشورای شهرست -19

نماید. هیات عامله، کلیه امور جاری برای مدت شش ماه انتخاب می
 مربوط به شورا را انجام داده و در مقابل شورا مسئول است. 

اعضای شورا  وعامله شهرستان از میان اعضای خود هیات  -20
 دهد. های تشکیالت، تبلیغات و مالی را تشکیل میکمیسیون

ز میان خود یک نفر دبیر اول و یک نفر دبیر دوم اهیات عامله  -21
ها و کند. دبیر اول مسئول کلیه تشکیالت بوده و نامهانتخاب می

سات را تنظیم و امضاء صورت جل نماید و دبیر دومگزارشات را امضاء می
 کند. نموده و گزارشات را نیز به اتفاق دبیر اول امضاء می

های شهرستان دار کلیه اتحادیهی شهرستان، صندوقکمیسیون مال -22
 است و وظایف آن بدین قرار است: 

ها از تحویل حق عضویت و سایر عواید اتحادیه دریافت وجوه -الف
 جوه در صندوق شورای شهرستان. داران و تمرکز کلیه و

ورت حساب علی حده از عواید و مخارج برای هر صنگاه داشتن  -ب
 یک از اتحادیه ها. 

داری صورت حساب علی حده برای هر یک از انواع هتنظیم و نگا -پ
 عواید و مخارج 

اقبت در وصول و ایصال حق عضویت اعضا و سایر نظارت و  مر -ت
 عواید و مخارج 
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ها هر ماهه سهمی از عواید خود را به شورای شورای شهرستآن -تبصره
متحده مرکزی و سهمی به شورای متحده ایالتی مربوطه برای تأمین 

ت مخارج عمومی خواهند پرداخت، تعیین مقدار این سهام و طرز پرداخ
 آن به وسیله شورای متحده مرکزی تعیین خواهد شد. 

مدت شش ماه به سمت ای را برای ورای شهرستان عدهش -23
نماید که از سه تا پنج نفر خواهد کمیسیون تفتیش شهرستان انتخاب می

ها تحادیهابود. کمیسیون مزبور در کلیه امور تشکیالتی و تبلیغاتی و مالی 
نماید و نظریات خود را به شورای و هیات عامله و کمیسیونها نظارت می

 دارد.شهرستان اظهار می
 کنفرانس ایالتی 

شود که درکنفرانس تی از نمایندگانی تشکیل میکنفرانس ایال-24
اند. این کنفرانس سالی یک بار در مرکز شهرستان انتخاب شده

 گردد و وظایف آن بدین قرار است: ایالت تشکیل می
 نیدن گزارش شورای متحده ایالتی و بررسی در اطراف آن. ش -الف

اشتی و فر هنگی کارگران ررسی و تعیین خط مشی اقتصادی و بهدب -ب
اهای و زحمت کشان ایالت و اتخاذ تدابیر الزمه برای پیشرفت امور شور

 ها شهرستآن
نفر به نمایندگی شورای متحده  39نفر الی  15ای از انتخاب عده -پ

 مربوطه برای مدت یک سال به وسیله رأی مخفی و مستقیم. 
 شورای متحده ایالتی 

 موظف است:یالتی اشورای متحده  -25
در کنفرانس ایالتی گرفته شده پس از تصویب  تصمیماتی که -الف

 شورای متحده مرکزی اجرا نماید. 
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 ستورات و تعلیمات شورای متحده مرکزی ر انجام دهد. د -ب
صادی و فرهنگی و بهداشتی و مالی شوراهای در امور اقت -پ

های کارگران ها نظارت کند و در اجرای مقررات کار و قراردادشهرستان
ی به نفع و کارفرمایان مراقبت نماید و برای عقد قراردادها و وضع مقررات

 کارگران جدیت به عمل آورد. 
انجمن شهر و انجمن ایالتی و مجلس شورای ملی  در انتخابات -ت

 طبق تعلیمات شورای متحده مرکزی نظارت و شرکت نماید. 
ها و ایاالت به امزدهای مجلس شورای ملی در شهرستآنن -تبصره

 تصویب شورای متحده مرکزی تعیین خواهند شد. 
ایالتی الاقل در ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد  شورای متحده -26

 داد. 
نفر برای مدت  9تا  5ای از ایالتی از میان خود عده شورای متحده -27

شش ماه به سمت هیات عامله انتخاب خواهد کرد. هیات عامله 
ن مسئول خواهد آم امور مربوط به شورا بوده و در مقابل  دار انجاعهده
 بود. 

این نظام  20ز میان خود دبیرانی به طریقی که در ماده اهیات عامله  -28
نماید و به عالوه اعضای کمیسیونهای مالی، نامه ذکر شده انتخاب می

تخاب تبلیغات و تشکیالت ایالتی را نیز از میان خود و اعضای شورا ان
 کند. می
ی ایالتی متصدی نگاه داری حساب و دخل و خرج  کمیسیون مال -29

 ایالتی است. 
کمیسیون تفتیش ایالتی برای مدت شش ماه از طرف شورای متحده  -30

ایالتی نظرت و مراقبت در کلیه امور هیات عامله و کمیسیونها و کلیه 
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را به  ها است و نظریات خودامور مالی و تشکیالت شوراهای شهرستان
 نماید. شورای ایالتی اظهار می

 کنگره 
ل یک مرتبه از نمایندگانی که از طرف کنفرانس کنگره هر سا -31

ترین مقام شود. کنگره، عالیاند تشکیل میها تعیین شدهشهرستان
نامه اتحادیه و تعیین نامه و مراماتحادیه است. حق تغییر و تدوین نظام

الل قسمتی از تشکیالت و اتخاذ خط مشی کلی و تصمیم به انح
 تصمیمات اساسی مختص به اوست. 

های شات شورای متحده مرکزی و سایر سازمانکنگره، گزار -32
نماید و شورای ها را شنیده و بررسی میمرکزی شوراهای شهرستان

کند که عده اعضای آن بسته به نظر متحده مرکزی جدیدی انتخاب می
تخاب ا به سمت کمیسیون تفتیش مرکزی انای رکنگره است و نیز عده

 خواهد نمود. 
 شورای متحده مرکزی 

مرکزی در کلیه امور تصمیمات کنگره را جدًا پیروی  شورای متحده -3
 نموده، تابع و مسئول کنگره خواهد بود. 

ها باالترین مرکزی تا تشکیل اولین کنگره اتحادیه شورای متحده -34
ها ها بوده و کلیه امور مرکز و شهرستانحادیهدار اتمرکز و مقام صالحیت

 را طبق مرام و نظام اتحادیه رسیدگی و انجام خواهد داد. 
تواند اعضای خود را از میان مرکزی کنونی می شورای متحده -35

 نفر تکمیل نماید.  45ها تا های مرکزی و شهرستآنفعالین اتحادیه
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ای را به سمت خود عدهورای متحده مرکزی برای انجام امور ش -36
ش شنفر از میان خود برای مدت  15تا  7هیات عامله مرکزی به تعداد 

نماید. وظیفه هیات عامله، رسیدگی و انجام وظایفی ماه انتخاب می
 است که به عهده شورای متحده مرکزی است. 

یز برای پیشرفت امور، کارها را میان اعضای خود نهیات عامله  -37
 ید بدین طریق: نماتقسیم می

رای متحده مرکزی مرکب از پنج نفر دبیر که مسئول دبیرخانه شو -الف
 اداره و نظم امور هستند. 

 شکیالت مرکزی کمیسیون ت -ب
 بلیغات مرکزی کمیسیون ت -پ
 میسیون مالی و اقتصادی مرکزی ک -ت

توانند اعضای خود را از اعضای شورای متحده ها میکمیسیون -تبصره
 ها تکمیل نمایند. اعضای اتحادیه مرکزی و

ها در هر شش ماه یک بار تجدید ان و کمیسیونانتخاب دبیر -2تبصره 
 خواهد شد. 

ها در مقابل جلسه هیات عامله مرکزی یسیوندبیران و کم -تبصره
 مسئول است

ای را از میان خود نیز به سمت مرکزی عده شورای متحده -38
نفر  9تا  3ها از نماید که تعداد آنمیکمیسیون تفتیش مرکزی انتخاب 

 است و در هر شش ماه تجدید خواهد شد. 
کمیسیون تفتیش مرکزی در کلیه امور مربوط هیات عامله و 

های مرکزی نظارت و مراقبت داشته و نظریات خود را به کمیسیون
شورای متحده مرکز گزارش خواهد داد کمیسیون تفتیش مرکزی در 
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و انحرافاتی از هیات عامله مرکزی مشاهده نماید صورتی که تخلفات 
العاده دعوت نموده و تواند شورای متحده مرکزی را به طور فوقمی

 تقاضای تغییر و ترمیم هیات عامله را نماید. 
به دعاوی و شکایت اعضا و اخراج شدگان و  مرجع رسیدگی -39

افراد ها شورای متحده مرکزی است. تعیین تنبیهات برای اتحادیه
 خالفکار نیز به عهده هیات مزبور است. 

تحده مرکزی باید الاقل هر سه ماه یک بار تشکیل مجلسه شورای  -40
 شود و گزارش هیات عامله مرکزی را استماع نماید. 

ها را به طرز مرکزی حق دارد کلیه کنفرانس شورای متحده -41
ها و شوراها را هالعاده دعوت نموده، انتخابات هیات عامله اتحادیفوق

 تجدید نماید. 
ها مرکزی بر حسب ضرورت برای بعضی اتحادیه شورای متحده -42

 گذارد. نظام نامه خاصی تنظیم نموده و به موقع اجرا می
ها نیز به پیشنهاد اتحادیه به تصویب ک از اتحادیهبرنامه هر ی -43

 شورای متحده مرکزی خواهد رسید. 
 حمتکشان و برزگران ایران شورای عالی کارگران و ز

های کارگران و زحمت متحده مرکزی، اتحادیه اعضای شورای -44
کشان ایران با اعضای شورای مرکزی کشاورزان ایران تشکیل شورای 

ن( واحدی به نام )شورای عالی کارگران و زحمت کشان و برزگران ایرا
د. هند کرداده در کلیه امور با یکدیگر همکاری نزدیک و صمیمانه خوا

هد )نظام نامه شورای مزبور از طرف خود این شورا تنظیم و اجرا خوا
 شد.( 

* * * 
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ماده تنظیم شده به تصویب شورای متحده  44این نظام نامه که در 
های کارگران و زحمت کشان ایران رسیده و تا تشکیل مرکزی، اتحادیه

 ت. ها معتبر و مجری اساولین کنگره اتحادیه
 زگران )دهقانان( اتحادیه بر
 مرام نامه 

النه اقدام در وضع قانون که روابط مالک  دهقان را به طور عاد .1
 تعیین نماید. 

هایی که اداره تعویض اقدام به خریداری امالک خالصانه و آن .2
امالک از دست مردم گرفته است و شخص دیگر مالک شده 
است و امالک بالمعارض که اشاره سابق باقی مانده به 

اط کم و طویل المدت و تقسیم آن بین زارعین و دهقانی اقس
که فاقد زمبن مزروعی هستند و گذراندن قانونی، تحدید و 

 فروش مزارع کشاورزان. 
کوشش در اجرای قانون خرده مالکین و مساعدت برای  .3

 استرداد امالک با زور گرفته شده
1ایجاد مناسبات و روابط صمیمانه بین مالک و زارع مبنی  .4 4 0  

1عدالت و انسانیت  بر 4 1  و تعدیل منال مالکانه  
لغو کلیه تحمیالت مالکین عالوه بر پرداخت منال ملکی به  .5

شد. از قبیل بیکاری، نصفه کاری، پرداخت زارع تحمیل می
شیرینی به مالک و کدخدا در موقع عروسی، و دادن پیشکش 

                                                 
 اصل: منفی  140
 انسانیت  اصل: عدالت او 141
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در موقع کشت و حق دندان و حق قدم برای به دست آوردن 
 ب. زمین مرغو

رعایت آفات ارضی و سماوی در موقع منال مالکانه از طرف  .6
 اربابان 

اقدام در تأسیس بانکهای کشاورزی در شهرها و شعبات آن  .7
در قصبات و مراقبت کامل که مساعده فقط به زارعین 

هایی که مستحق داده شود و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده
 آورند. مأمورین تاکنون به عمل می

در تأسیس بنگاهای کشاورزی در تمام نقاط کشور به اقدام  .8
های کشاورزی )از منظور کمک به دهقانان از نظر ماشین

قبیل ماشین شخم، زراعت تراشی، خرمن کوبی و شالی کوبی 
یس و مبارزه با آفات نباتی از قبیل سن ملخ و اقدامی در تأس

شرکتهای تعاونی کشاورزان و جلب کمک ادارات مربوط به 
  ان.

های دامپزشکی در نقاط مناسب برای اقدام در تأسیس بنگاه .9
ها از نظر جلوگیری و انتشار های مریض و تلقیح آنمعالجه دام

امراض مسر از قبیل وبا و طاعون گاوی و سیاه زخم 
 گوسفندان 

ه تهیه وسایل برای تسهیل وصول بهای ابریشم و پنبه و کنف ک .10
نه د و جلوگیری از هرگوشواز طرف دولت و تجار خریداری می

 تقلب و اجحاف 
پیشنهاد و عملی نمودن بیمه کشاورزان در حریق خرمن و  .11

 خانه و حشم 
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های ثابت و سیار در دهات برای اقدام در تعمیم بهداری .12
ور طمعالجه بیماران و جلوگیری از بیماریهای مسری و غیره به 

 مجانی، اعم از طبیب و درمان 
ی دهقانان و ترویج آن از قبیل کمک در توسعه صنایع دست .13

های ابریشمی و پشمی و همچنین گلیم، قالی ]و[ بافتن پارچه
یع نمد با فرستادن استادان سیار برای این آموزش )البته صنا

 مخصوص بانوان است.( 
های چهارکالسه در دهات با رعایت مکان و احداث دبستان .14

مجرب با عملی ساختن تعلیمات اجباری با فرستادن آموزگار 
 حقوق مکفی

ن و افتتاح دارالوکاله برای رسیدگی به تقاضا و دعاوی دهقانا .15
 ها از هرگونه تجاوز و تعدی به طور رایگان حمایت آن

های اقدام در تأسیس اداره امور آبیاری با حفر قنوات و چاه .16
آید)آرتزین( و عمیق که آب آن به وسیله ماشین بیرون می

 و غیره  سدبندی و احداث آب بندان
 اقدام در تسهیل ازدواج برای زارعین .17
تعیین کدخدا برای هر ده و مباشر برای سرپرستی کدخدایان  .18

ها چندین آبادی با حقوق کافی و داشتن زمین مزروعی که آن
را مستثنی داشته و از اجرای هر عملی خالف وظیفه درباره 

 دهقانان باز دارد. 
ی و مستقیم بین نتخاب کدخدای ده با رای مخفا -تبصره .19

 اکثریت ساکنین هر ده تعیین خواهد شد. 
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مبارزه سخت و پافشاری برای برانداختن هرگونه عادات و  .20
اعمال منافی شرف و اخالق از قبیل فحشاء و خارج نمودن 

 زنان بدکار از حیطه پاک و مقدس دهقانی. 
اقدام برای منع استعمال تریاک و شیره و باده گساری که  .21

 و سالمتی و موجب از بین رفتن نسل است.  منافی اخالق
ها ها و وادار نمودن آنتاسیس مجالس سخنرانی برای دهاتی .22

برای حضور در این گونه مجالس و اجتماع برای روشن نمودن 
 فکر دهقانان و پاک کردن اخالق آن ها

 ایجاد دستجاتی برای دادن نمایشات تفریحی به طور سیار که .23
ن گذارده و بدین وسیله تخفیفی در مجانًا در دسترس دهاقی

 ها حاصل نمود. زحمات و خستگی آن
ها در دهات به نظورمعامالت با دهقانان و در تاسیس فروشگاه .24

دسترس گذاشتن مایحتاج زندگی از قبیل قماش، قندو چای 
 و غیره به طور عادالنه 

سرپرست اقدام در جمع اوری اعانات برای حمایت از زنان بی .25
ل یتیم و تهیه کار مناسب برای زنان و تربیت اطفاو کودکان 

 صغیر 
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43 
های کارگران و برزگران ]اساسنامه و آئین نامه شورای اتحادیه

 142[ 13/9/1326ایران، 
 رنج بران ایران متحد شوید 

 مقدمه 
دانید آنچه مایحتاج زندگی کارگران، برزگران، روشنفکران ایران شما می

شاورزی و کنیست، یعنی محصوالت  آن زندگانی میسراست و بی
« دولت یا اشخاص»ای مصنوعات مختلفه به وسیله سرمایه مادی عده

 شود. و نیروی جسمی و فکری شما تهیه می
ای از لحاظ به کار بردن سرمایه بنابراین همان طوری که منافع عده

ر محفوظ است، منافع شما رنجبران که سرمایه بدنی و فکری را به کا
برید و الینقطع شب و روز با فعالیت خستگی ناپذیری به سر می برده و

شوید باید تامین گشته و به در تالش بوده و با مشکالت زیادی روبرو می
نمائید سهم خود استفاده نموده و انچه که از حاصل دسترنج خود تهیه می

 دارانمند گردید، ولی غالبًا نفع پرستی و خودخواهی سرمایهاز آن بهره
شود که منافع حقه شما رنجبران و )دولت یا اشخاص( سبب می

ها میلیونها ریال از دسترنج زحمتکشان از بین رفته و در آن موقعی که آن
نمایند، هزاران نفراز شما در زیر زنجیر فقر و شما به روی هم انباشته می

 وپریشانی، نیروی جسمی و بدنی خود را از دست داده و فرسوده شده 
 روید. بین میاز 

                                                 
 اصل سند متعلق به آقای یوسف افتخاری است  142
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 رنجبران و زحمتکشان ایران 
 وایران میهن عزیز شماست، یعنی سرزمینی است که باید از آب، خاک 
ان هر نعمتی که در آن وجود دارد و یا از کوشش و دسترنج شما رنجبر

مندشوید، شود، به طور کامل و مانند انسان زنده بهرهقابل استفاده می
هداشت و ، بیاشامید، بپوشید و از مزایای بیعنی به خوبی بتوانید بخورید

 فرهنگ استفاده نمایید. 
 رنجبران و روشن فکران: 

روی کشور ایران از هزاران سال پیش علمدار علم و دانش بوده و با نی
و  فکری روشنفکران، علم و دانش ترقی نموده و با قوای جسمی و بدنی

دگی شرفت کرده و زننیروی بازوان آهنین رنجبران، صنعت و کشاورزی پی
 ساکنین آن روز به روز با طرز نوینی تأمین گشته است. 

رای آن باین کشور پهناور یادگار اجداد و نیاکان دلبر و شجاع ما است و 
ت که فرزندان آن در زیر بار تحمیالت اجانب و مزدوران نرفته و دس

ن استعمار و استثمار طلبان داخلی و خارجی کوتا باشد، به بهای خو
میلیونها نفر از فرزندان میهن پرست و رنجبران و زحمتکشان پاک 

داری شده است. زیرا هیچ نعمتی باالتر از نعمت آزادی سرشت نگاه
اعی نیست  فقط در سایه استقالل و آزادی و دمکراسی کامل منافع اجتم

 و اقتصادی مخصوصا رنجبران محفوظ خواهد ماند. 
 ایران  کارگران، برزگران و روشنفکران

سبب  اگر نفع پرستی از سرمایه داران و اعمال مزدوران خارجی و داخلی
ن شده است که فقر و پریشانی بر شما غلبه نموده و به واسطه نداشت

برد  از وسایل بهداشت، هزاران نفر از شما در بدترین حالت به سر  می
 مزایای فرهنگ و نور علم و دانش بهره مند نگردید. 
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های ها دلیرانه مبارزه کنید و از نقشهمتحد شده، بر علیه آنباید همگی 
عالقگی نسبت به میهن و بعد، ها در ایجاد تفرقه و نفاق و بیشیطانی آن

گاه شده و متحدًا مبارزه نم وده و پهن نمودن دام استعمار و استثمار آ
جاوزین زندگی خود و فرزندان را برای همیشه تأمین نموده و از تجاوز مت

 به حقوق خودجلوگیری نمائید. 
 های کارگران اساسنامه اتحادیه

ایجاد حس همکاری و همدردی بین کلیه کارگران و رنجبران  .1
به طوری که از نعمت صمیمیت و همکاری به یکدیگر به نحو 
کامل برخوردار گردند و برای تأمین منافع عمومی و صنفی 

 خود تشریک مساعی به عمل آورند.
گر فقط به منظور تأمین ی کارگران با یکدیهمکار -تبصره .2

های منافع اقتصادی  صنفی خود است و به این جهت اتحادیه
 آنان در امور سیاسی مطلقًا دخالت ننموده و به هیچ حزب و

 دسته و جمعی سیاسی بستگی نخواهد داشت.  
 های کارگران شناساندن شخصیت حقوقی اتحادیه .3
 قتصادی کارگران دفاع از کلیه حقوق اجتماعی و ا .4
وادار نمودن دولت، کارفرمایان و کارگران به حمایت از  .5

های خارجی مصنوعات داخلی، به طوری که در اثر رقابت
 امور صنعت و در نتیجه زندگی کارگران متزلزل نباشد. 

سعی و جدیت در تکمیل قانون کار و گذراندن آن از مجلس  .6
ی که منافع شورای ملی طبق قوانین بین المللی، به طور

 کارگران کاماًل تامین گردد. 
 سعی در بهبود وضع اقتصادی و زندگی کارگران  .7
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 کوشش در ایجاد کوی کارگران و با تهیه منزل برای کارگران .8
ت هر کارگاه در همان کارگاه و فروش آن به اقساط طویل المد

ها به طوری که کارگران عالقمند بیشتر به سرزمینی که به آن
 برند بشوند. ر میدر آن به س

اه تهیه وسایط نقلیه برای کارگرانی که منزلشان دور از کارگ .9
 واقع است. 

کوشش در صحی بودن ساختمان کارگاه و تأمین بهداشت و  .10
جلوگیری از خطرات احتمالی و تشکیل صندوق بهداشت در 

 هر کارگاه 
های جدیت در رفع نواقصات قانون بیمه کارگران و ایجاد بیمه .11

 ی. )بیمه پیری و بیکاری و غیره(. اجتماع
اقدام در اجرای محدود شدن مدت کار به هشت ساعت در  .12

شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته، به غیر از کارهای 
 مضر که مدت کار کمتر خواهد بود. 

تعطیل نمودن کارگران در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی با  .13
 استفاده از دستمزد

سمی در صورتی که کارگر از طرف به غیر ازساعت کار ر .14
بایستی کارگر پنجاه درصد کارفرما به کار گماشته شود، می

 اضافه بر دستمزدش به طور فوق العاده دریافت نماید 
نمایند بایستی پنجاه کارگرانی که به طور دائم شب کاری می .15

 درصد اضافه بر دستمزدش دریافت دارند. 
 ده از دستمزد در سال روز مرخصی با استفا 15حق استفاده  .16
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حق استفاده سه ماه مرخصی برای زنهای باردار، یک ماه و  .17
 نیم قبل و یک ماه و نیم بعد از وضع حمل 

 مساوی بودن دستمزد کارگر زن و مرد در شرایط مساوی کار  .18
ه وادار نمودن کارفرما به رعایت احترام متقابل، به طوری ک .19

 حفظ شئونات طرفین بشود
 اج بدون جهت کارگران از طرف کارفرمایان جلوگیری از اخر .20
سعی در تشکیل شورای کارگاه در هر کارگاه از نماینده  .21

کارگران و کارفرما جهت حل اختالفات حاصله و بهبود 
 مصنوعات آن کارگاه 

شناساندن حق اعتصاب و نمایشات کارگران با استفاده از  .22
 دستمزد به منظور احقاق حق آنان 

یله بین کارگران در مرتبه اول باید به وساختالفات حاصله در  .23
 اتحادیه مرتفع گردد

مبارزه بر علیه عواملی که مسبب خرابی کشور و وضع  .24
اهم اقتصادی تن شده و در نتیجه تزلزل زندگانی کارگران را فر

 آورد. 
سواد و کالسهای ایجاد کالسهای سالمندان برای کارگران بی .25

 رگاه به طور مجانیفنی جهت تهیه کارگران متخصص در  کا
ای رفع وادار نمودن دولت به تهیه کار برای بیکاران و مبارزه بر .26

 بیکاری. 
وادار نمودن دولت به تهیه صندوق بیکاری جهت کمک در  .27

 های بین المللیمواقع بحرآن
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های تعاونی جهت مواقع تشکیل شرکتهای تعاونی و صندوق .28
نافع ن و ایجاد مبیکاری و ازدواج و تهیه لوازم زندگانی کارگرا

 ها برای آن
جلوگیری از بیرون شدن کارگران از طرف کارفرمایان بدون  .29

 اطالع اتحادیه 
 های ورزشی و تفریحی مختلف برای کارگران ایجاد باشگاه .30

 های برزگران اساس نامه اتحادیه
ی ایجاد حس همکاری در بین کلیه برزگران و دهقانان، به طور .1

اری یکدیگر به نحو کامل که از نعمت صمیمیت و همک
برخوردار گردند. برای تأمین منافع اجتماعی صنفی خود 

 تشریک مساعی کامل به عمل آورند. 
ران با یکدیگر فقط به منظور تأمین همکاری برزگ -تبصره .2

منافع اقتصادی و صنفی خود است و به این جهت، 
های برزگران در امور سیاسی مطلقا دخالت ننموده و اتحادیه

هیچ حزب و جمعیت سیاسی بستگی نداشته و نخواهد  به
 داشت. 

 های برزگرانشناساندن شخصیت حقوقی اتحادیه .3
دفاع از کلیه حقوق اجتماعی و اقتصادی برزگران در مقابل  .4

 مالکین و دولت و مأمورین آن 
 وادار نمودن دولت و مالکین برزگران به حمایت از محصوالت .5

های خارجی امور ر رقابتکشاورزی داخلی بطوری که در اث
 کشاورزی و در نتیجه زندگی برزگران متزلزل نباشد.
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سعی و جدیت در وضع قانون و مقررات مخصوصی به منظور  .6
 تعیین روابط حسنه بین مالک و برزگر به تناسب مقتضیات هر

 محل 
 سعی در بهبود وضع اقتصادی و زندگی برزگران  .7
 ای خانه و زمین بهکوشش در این که هر برزگر در هر ده دار .8

اندازه رفع احتیاجات ضروری خود شده و در نتیجه 
 برد بشود. عالقمندی به سرزمینی که در ان بسر می

ظر نوادار نمودن دولت به تقسیم مجانی اراضی بین برزگران با  .9
 اتحادیه 

 وادار نمودن مالکین و برزگران به رعایت احترام مقابل به .10
 د. طوری که حفظ شئون طرفین بشو

گران مبارزه بر علیه زورگوئی و تحمیالت غیرقانونی درباره برز .11
از طرف مالکین و مأمورین دولت و ایجاد حسن تفاهم بین 

 مالکین و برزگران 
جلوگیری از برکنار نمودن و خلع از ملک داری بدون علت  .12

 برزگر از طرف مالک 
 سعی در تشکیل شورای برزگران هر ده از نماینده برزگران و .13

الکین جهت حل اختالفات حاصله و بهبود محصوالت م
 کشاورزی 

حادیه اختالفات در بین برزگران در مرتبه اول باید به وسیله ات .14
 مرتفع گردد

های روستایی و تأمین بهداشت، کوشش در صحی شدن خانه .15
 های ثابت و سیار ایجاد بهداری
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 کوشش در ایجا بیمه کشاورزی راجع به آفات زمینی و آسمانی .16
زراعت و حشم مانند حریق خرمن، سیل زدگی و امراض 

 واگیردار حشم و غیره 
مبارزه بر علیه عوامل که سبب خرابی کشور و وضع اقتصادی  .17

 اورد. آن شده و در نتیجه تزلزل زندگی برزگران را فراهم می
ن مبارزه بر علیه بیکاری و به کار گماردن اشخاص بیکار ساک .18

 هر ده
های ستانالمندان برای برزگران بیسواد دبهای سایجاد دبستان .19

کشاورزی جهت تهیه برزگران متخصص در امور مختلفه 
 مربوط به کشاورزی 

های تعاونی روستائی و صندوقهای تعاونی به ایجاد شرکت .20
گران منظور تهیه لوازم زندگی و به مواقع بیکاری و ازدواج برز

 ها ایجاد و منافع برای آن
داشتن اراضی و سعی در پیشرفت وبه نگاهمبارزه بر علیه مخر .21

وسیله احیای اراضی بایر، بستن سد، استفاده کشاورزی به
های آرتزین و کامل از رودخانه، احداث قناوت و ایجاد چاه

 غیره 
سعی در وادار نمودن دولت به تهیه وسایل تغییر روش  .22

کشاورزی فعلی به اصول کشاورزی علمی و ماشینی و ایجاد 
 ی کشاورزی و تعمیم آن در تمام نواحی کشور، ازهابنگاه

های شخم، زراعت لحاظ تهیه مزارع نمونه، تهیه ماشین
 تراشی، خرمن کوبی و غیره 
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 اقدام جهت ازدیاد سرمایه بانک کشاورزی و تهیه شعب آن در .23
 تمام نواحی کشور جهت کمک به برزگران 

ی به بافسعی در توسعه و بهبود صنایع دستی از قبیل قالی .24
 ها بشودطوری که رفع حوایج اولیه آن

های پزشکی در تمام نواحی کشور جهت جدیت در ایجاد بنگاه .25
 ها های مریض و جلوگیری از امراض مسری آنمعالجه دام

 ایجاد باشگاههای ورزشی و تفریحی برای برزگران  .26
 

 ان های کارگران و برزگرآئین نامه اتحادیه
 شرایط عضویت 

 شوند. د شرایط زیر باشند به عضویت پذیرفته میکسانی که واج
ر کارگران و برزگران، مستخدمین جزء و روشنفکرانی که به کا .1

 اشتغال داشته و از حاصل کار و زحمت خود زندگی نمایند.
 ها را بپذیرنداساسنامه و آئین نامه اتحادیه .2
 به فساد اخالق و سوءسابقه معروف نباشند .3
 ها باشند ها معرف آنیک نفر از اعضای اتحادیه .4
 کمتر از سیزده سال نداشته باشند .5
هایی که عملیاتشان مخالف مصالح عضو احزاب و تشکیالت .6

 اکثریت ملت و استقالل مملکت است نباشد
 وظایف 

 ا به عهده دارند: ها وظایف زیر راعضای اتحادیه
 عت نمایندهای مربوط اطااز دستورات سازمآن .1
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 اشندو در انجام امور شغلی خود کوشا بکار خود را ترک ننموده  .2
های مربوطه و در جلسات عمومی به طور مرتب در حوزه .3

 شرکت نمایند
حق عضویت خود را مطابق یک صدم دستمزد ماهیانه  .4

 پرداخت نمایند
1اعضایی که به عللی  -تبصره 4 3 شوند تا موقع از شغل خود برکنار می 

 . شروع به کار از پرداخت حق عضویت معاف هستند
 محرومیت 

 ها محروم هستند: اشخاص زیر از عضویت اتحادیه
کسانی که به کار زحمت عادت نکرده و از دسترنج دیگران  .1

 نمایند. استفاده می
 کار اشخاص بی .2
 اشخاص بد سابقه و استفاده جو  .3
 اخراج 

 گردندها اخراج میاعضایی که فاقد شرایط زیر بشوند از اتحادیه
توالی بدون عذر موجه در جلسات اشخاصی که سه جلسه م .1

 دها شرکت نکرده باشنعمومی و یا حوزه
ها عمل نامه و ائین نامه اتحادیهکسانی که برخالف اساس .2

 های مربوط اطاعت ننمایندنموده و از دستورات سازمان
اشخاصی که سه ماه متوالی بدون عذر موجه حق عضویت  .3

 نپرداخته باشند

                                                 
 اصل به علل  143
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ها اخالل وده و در امور اتحادیهدر بین اعضاء ایجاد نفاق نم .4
 نمایند

های سیاسی مخالف در اتحادیه متشابه دیگر و یا تشکیالت .5
 منافع اکثریت ملت و استقالل کشور عضویت پیدا کرده باشند

تواند به کانونهای بازرسی محل ده میعضو اخراج ش -تبصره .6
و شهرستان و استان و مرکزی و همچنین به کنگره شکایت 

 ر صورت امکان خود را تبرئه نماید. نموده و د
 کلیات 
ها با رأی مخفی و اکثریت نسبی صورت تمام انتخابات اتحادیه .1

 گیرد. می
هر جلسه با دو ثلث از اعضای مربوطه رسمیت پیدا کرده و  .2

1رأی نصف به عالوه یک  4 4 نفر از حاضرین قابل اجرا بوده و  
 بایستی تابع رأی اکثریت باشند. اقلیت می

انتخابات به غیر از کنگره شورای مرکزی هیات مرکزی  کلیه .3
1شود، سالی که هر دو سال یک مرتبه تعیین می 4 5 یک بار 

 گردد. عملی می
شورای مرکزی موقت به وسیله هیات مؤسس انتخاب شده وتا  .4

تشکیل کنگره رسمیت خواهند داشت. ضمنًا از لحاظ کمک 
ن است شورای ها تا تشکیل کنگره ممکدر اداره امور اتحادیه

                                                 
 اصل: ده یک  144
 اصل: سالن  145
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مرکزی وقت کسانی را که صالح بدانند با تصویب هیات 
 مؤسس به عضویت شورای مرکزی انتخاب نمایند. 

شورای مرکزی موقت از بین خود هیات مرکزی موقت را  .5
 انتخاب خواهند نمود. 

ره اصالح و تغییر مواد اساس نامه و آئین نامه با تصویب کنگ .6
 گردد. عملی می

 شورا
 

ها در اولین جلسه خود یک رئیس، یک معاون، دو تمام شورا .1
 نمایند. دبیر و یک مخبر انتخاب می

بایستی الاقل ماهی یک بار تشکیل جلسه تمام شوراها می .2
 دهند 

های مربوطه مسئول بوده ولی کلیه شوراها در مقابل انجمن .3
بایستی قباًل به ها میاقدامات  تصمیمات اساسی انجمن

رسیده و بعد بوسیله شوراها یا هیات تصویب شورای مرکزی 
 ها عملی گردد مدیره مربوطه آن

دستورات شوراهای مافوق بعد از تصویب شورای مرکزی  .4
 ملی گردد عبایستی وسیله شوراها می

نظارت در کلیه امور مربوطه و نظم تشکیالت و اجرای  .5
 اساسنامه و آئین نامه به عهده شوراها است

ادی، فرهنگی، بهداشتی کارگران سعی در بهبود اوضاع اقتص .6
 و برزگران از وظایف شوراها است
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رفع اختالفات بین خود کارگران و همچنین کارگران و  .7
 ها استکارفرمایان به نحو کامل، به عهده شوراها یا نماینده آن

ره شوراها جهت اداره امور مربوطه عالوه بر انتخاب هیات مدی .8
ل کانونهای مختلف مربوطه نسبت به وضعیات مختلفه تشکی

یره از قبیل کانونهای تشکیالت ، تبلیغات ، مالی، بازرسی و غ
 دهندرا بعد از تصویب شورای مرکزی می

شوند ه وسیله شورای مرکزی تشکیل میکانونهائی ک -تبصره .9
 شوند. بنام کانونهای کل نامیده می

 هیات مدیره 
و امور های مدیره مامور اجرای اساسنامه و آئین نامه هیات .1

های مربوطه بوده و مربوطه طبق تصمیمات شوراها و انجمن
 ها مسئول هستنددر مقابل آن

شکیل تای یک مرتبه بایستی اقال هفتههای مدیره میهیات .2
 جلسه بدهند

ها( از بین خود های مدیره )به غیر از هیات مدیره حوزههیات .3
ب باید یک رئیس، یک معاون، دو دبیر، یک حسابدار انتخا

 نمایند.
تر ممکن است فقط به انتخاب های پائیندر سازمان -تبصره .4

 ها اکتفا کرد. بعضی از آن
های مدیره باید تصدی یکی از هر یک از اعضاء هیات .5

شوند کانونهائی را که وسیله شوراهای مربوطه معین می
 یفه نمایند. دار شده و انجام وظعهده
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 انجمن 
ها اده و وظایف آندتشکیل جلسه ها الاقل سالی یکبار انجمن -1

شنیدن گزارش و بررسی کارهای شوراهای مربوطه و تعیین خط مشی 
ها است. تعدا اعضاء و اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشرفت امور اتحادیه

های مختلف بوسیله شورای مرکزی و یا کنگره در نظر گرفته شده انجمن
ها حادیهکلیه کارمندان اتو کتبا یا به وسیله اعالن در جراید به اطالع 

 خواهد رسید. 
های مدیره موظف به رسیدگی و هیات -شوراها ورئیس انجمن  -رئیس

ر در تشکیل مرتب جلسات و نظم و ترتیب امور مربوطه است و معاون د
 نمایدغیاب رئیس انجام وظیفه می

های الزمه و ر تنظیم صورت جلسات و تهیه گزارشدبیرها مأمو -دبیر
 دستورات کتبی مقامات باالتر به اعضاء مربوطه هستندابالغ 

صورت حساب عوائد و مخارج و انجام کلیه  مأمور تنظیم -حسابدار
 امور مالی دیگر است

ر کسب اطالعات و اخبار الزم و گزارش آن به مخبرها مأمو -مخبر
 انجمن مربوطه هستند

قابل ست در ماهای مدیره ممکن ها، شوراها و هیاتاعضاء انجمن
دهند از صندوق اتحادیه پس از تصویب کارهای تشکیالتی که انجام می

 کنگره یا شورای مرکزی حقوق دریافت دارند
 است میزان آن البته بسته به وضعیت کار و نظر کنگره یا شورای مرکزی

شود با ای که معین میها باید طبق بودجهقسمتی از وجوه اتحادیه
دیره و حسابدار( برای اتحادیه خرج شود امضای دو نفر )رئیس هیات م
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و قسمتی از آن به شورای شهرستان و شورای مرکزی جهت مخارج 
 عمومی ارسال گردد. 

مرکز(  -استان -شهر -هر محل )اتحادیه وجوهی که در -تبصره
شود باید به امضای دو نفر در یکی از بانکهای محل آوری میجمع

 گذارده شود. 
 سازمان 

چنین ان کارگران هر کارگاه اعم از کارخانه یا معدن و همدر هر شهرست
یره غکارگران هر یک ازاصناف اعم از صنف آهنگر، نجار، بنا، مهندس و 

)همین طور برزگران هر ده( اتحادیه مخصوص به خود را تشکیل 
 دهند. می

ها بر روی حوزه قرار دارد و حوزه عبارت اتحادیه اساس سازمان -حوزه
زه از بین اد نه نفر از کارمندان و این عده جهت اداره امور حواست از تعد

نمایند. هیات مدیره حوزه تشکیل خود، هیات مدیره حوزه را انتخاب می
 ه، یک دبیر ]و[ یک حسابدار شود از یک سرحوزمی

ها، کارگران هر قسمت با یکدیگر تشکیل ارگاهکدر اتحادیه  -تبصره
متر از نه نفر تشکیل یک حوزه ناقص را دهند و تعداد کهایی میحوزه

ز اداده که ممکن است دارای تمام اعضای هیات مدیره و یا فقط بعضی 
 ها باشد. آن

زه موظفند اقاًل هر دو هفته یک اعضای هر حو -وظایف اعضای حوزه
اسنامه مرتبه تشکیل جلسه داده و راجع به امور مربوطه به اتحادیه و اس

 ث نمایند. آئین نامه اتحادیه بح
ر هر حوزه موظف به رسیدگی در تشکیل مرتب جلسات  نظم و ترتیب امو

 حوزه است
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دبیر حوزه موظف است حق عضویت حوزه را جمع آوری و در مقابل 
دار دسته تخویل نموده و دفتر محاسبات قبض رسمی اتحادیه به صندوق

 حوزه را تنظیم نماید. 
ی وجود دارند، در یک کارگاههایی که در یک قسمت مام حوزهت -دسته

 دهندتشکیل یک دسته می
ته ]را[ در اتحادیه کارگران اصناف و اتحادیه برزگران هر نه حوزه یک دس

 دهندتشکیل می
های یک دسته تشکیل شورای دسته را داده کلیه سرحوزه –شورای دسته 

ها ها پیشنهاد نمایند، جلسه آنو در مواقعی که اکثریت نسبی سرحوزه
 شکیل شده و راجع به امور مربوطه شور و بحث بنمایند. ت

هده انتخاب هیات مدیره دسته و نماینده دسته در شورای اتحادیه به ع
 شورای دسته است
ای را از سه تا شورای دسته جهت امور دسته، عده –هیات مدیره دسته 

 نمایند. این هیات یک نفرهفت نفر به نام هیات مدیره دسته انتخاب می
دار و یک حسابدار از بین خود انتخاب سردسته یک دبیر، یک صندوق

 نمایند. می
ورای اتحادیه به وسیله شورای دسته به نمایندگان ش -ای اتحادیهشور

شود. انتخاب هیات مدیره تناسب هر نه حوزه یک نفر انتخاب می
 ن بهاتحادیه و نماینده اتحادیه در شورای کارگران و برزگران شهرستا

 عهده شورای اتحادیه است 
ع به شورای اتحادیه الاقل باید ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه داده: راج

 امور اتحادیه و عملیات هیات مدیره اتحادیه شورا بحث نمایند. 



424 
 

ای را در حدود سه تا هفت شورای اتحادیه عده –هیات مدیره اتحادیه 
نمایند. هیات تخاب مینفر از بین خود به عنوان هیات مدیره اتحادیه ان

ار مدیره اتحادیه دارای یک رئیس، یک معاون، یک دبیر ]و[ یک حسابد
 است

 هیات مدیره اتحادیه در مقابل شورای اتحادیه مسئول است
های کارگران واقع در یک تحادیهنمایندگان ا -انجمن کارگران شهرستان

الی یک شهرستان تشکیل انجمن کارگران شهرستان را داده و الاقل س
 دهند بار تشکیل جلسه می

انتخاب اعضای شورای کارگران شهرستان و نمایندگان در انجمن 
 شهرستان به عهده این انجمن است

ورا به وسیله انجمن کارگران اعضای این ش -شورای کارگران شهرستان
 ندشهرستان انتخاب شده و باید الاقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه ده

رستان در مقابل انجمن کارگران شهرستان مسئول شورای کارگران شه
ان را بوده و از بین خود هفت تا یازده نفر هیات مدیره کارگران شهرست

 نمایند. انتخاب می
هیات مدیره کارگران شهرستان در مقابل شورای کارگران شهرستان 
 مسئول هستند. انجمن برزگران شهرستان و شورای برزگران شهرستان 

برزگران شهرستان مانند انجمن و شورا و هیات مدیره هیات مدیره 
 کارگران شهرستان تشکیل و انجام وظیفه خواهند نمود. 

اعضای انجمن شهرستان به وسیله انجمن کارگران  –انجمن شهرستان 
شهرستان و انجمن برزگران شهرستان انتخاب شده و الاقل سالی یک 

 دهند. بار تشکیل جلسه می
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جمن رستان و نمایندگان انجمن استان به عهده این انانتخاب شورای شه
 است. 

شهرستان به وسیله انجمن  اعضای شورای -شورای شهرستان
 شهرستان انتخاب شده و الاقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و از

 نمایند. نفر به عنوان هیات مدیره شهرستان انتخاب می 15تا  3بین خود 
جمن به وسیله نمایندگان انجمن ان اعضای این -انجمن استان

های مختلف انتخاب شده و هر سال یک مرتبه در مرکز استان شهرستآن
 دهندتشکیل جلسه می

 انتخاب شورای استان و نمایندگان کنگره به عهده این انجمن است
به وسیله انجمن استان انتخاب شده الاقل  شورای استان -شورای استان

دهند. شورای استان از بین خود میماهی یک مرتبه تشکیل جلسه 
 نمایند. نفر به عنوان هیات مدیره استان انتخاب می 15تا  7ای را بین عده

های مختلف در هر دو یله نمایندگان انجمن استآنکنگره به وس -کنگره
 شود.سال یک مرتبه تشکیل می

و حق ها بوده و همه گونه اختیارات داشته کنگره عالی ترین مقام اتحادیه
همه گونه  تغییر و تبدیل و تدوین اساس نامه و ائین نامه را دارد و اتخاذ

 تصمیمات اساسی و تصویب ترازنامه مالی به عهده آن است
های کارگران و برزگران ایران نیز انتخاب اعضای شورای مرکزی اتحادیه

های کارگران و برزگران به عهده کنگره است. شورای مرکزی اتحادیه
شود، مأمور که به وسیله کنگره برای مدت دو سال انتخاب می ایران

اجرای کلیه تصمیمات کنگره بوده و در مقابل مسئول است. شورای 
مرکزی در غیاب کنگره، باالترین مقام اتحادیه بوده ولی قبل از تشکیل 
کنگره تصمیمات آن مانند تصمیمات کنگره قابل اجرا است. شورای 
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نفر را به سمت هیات مدیره انتخاب  15تا  7د ای در حدومرکزی عده
 نماید. می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\\ 
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 فهرست تفصیلی اسناد 
 شماره صفحه  شماره سند 

 176 ... [ 1308اردیبهشت  18-12]گزارشهای تلگرافی از آبادان،  1
 مجموعه هفت گزارش از مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران به وزارت

رد چگونگی شروع و گسترش اعتصاب کارگران، خارجه بریتانیا در مو
ب ابراز نارضایی از نحوه گزارش جراید خارجی از این مسایل و تکذی

 مفاد این گزارشها. 
 178 ... [ 1308اردیبهشت  17]گزارش روزنامه دیلی اکسپرس،  2

. یکی از گزارشهایی که باعث نارضایی مقامات شرکت نفت شده بود )ر
 ( 1ک. سند شماره 

 178 ............ [ 1308اردیبهشت  18رش روزنامه تایمز، ]گزا 3
چیز گزارشی منطبق با دیدگاه مقامات شرکت نفت که در آن تاکید بر نا
ست اجلوه دادن ابعاد اعتصاب و توفیق سریع دولت ایران در سرکوب آن 

 179 
 179 ...................................... ]گزارش اعتصاب[  4

گزارشی مفصل از چگونگی تأسیس و توسعه شبکه اتحادیه کارگری در 
های کارگان، ستان، نحوه سازماندهی و تشکیالت ان خواستهخوز

ت دخالت عمال شوروی در این ماجرا و اسامی گروهی از رهبران تشکیال
 کارگری

یاداری بریتانیا،  6  184 ......... [ 1308اردیبهشت  17]گزارش در
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اشاره به موفقیت نیروهای انتظامی ایران در سرکوب اعتصاب و عدم 
 یسی در این ماجرا ضرورت دخالت ناوهای انگل

 186 .. [ 1321شهریور  16]اعالمیه اتحادیه کارگران آذربایجان،  6
اعالن آغاز فعالیت شعبه اتحادیه کارگران در آذربایجان، اشاره به سوابق 
تاسیس اتحادیه، اعتبارنامه هیات مرکزی اتحادیه به خلیل انقالب آذر 

 داری با تاسیس آن ای و موافق مقامات استانبرای تأسیس چنین اتحادیه
 186 .......... [ 1321شهریور  30]متن کنفرانس خلیل انقالب،  7

شرحی از چگونگی پیدایش اختالفات طبقاتی در جامعه و ضرورت 
تاسیس اتحادیه کارگران و برزگران برای ارتقاء سطح زندگی اسف بار 
زحمتکشان، دو وظیفه مبرم اتحادیه: افزودن مزد کارگران و یافتن کار 

اران، تفاوتهای اتحادیه کارگری با احزاب سیاسی، تاثیر بهبود برای بیک
سطح زندگی و قدرت خرید کارگران بر اوضاع عمومی اقتصادی، 

 شرایط عضویت در اتحادیه و دیگر وظایف ان 
 192 .............. [ 1321مهر  30]متن کنفرانس خلیل انقالب،  8

 شرح فعالیتها و موفقیتهای شعبه اتحادیه در تبریز، تشریح علل 
های فالکت کارگران و اشاره به حقوقی که کارگران باید کسب ریشه

 کنند. 
 198 ...... [ 1322تیر  2]سرمقاله نخستین شاره روزنامه گیتی،  9

اعالن موجودیت و شروع انتشار روزنامه گیتی به عنوان ارگان اتحادیه 
کارگران و برزگران ایران. با اشاراتی به اوضاع مشقت بار زندگی کارگران  

 حمتکشان ایرانی و ضرورت اصالح این وضعز
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]تعلق یوسف افتخاری در اتحادیه کارگران و برزگران،  10
30/4/1322 ] ............................................. 199 

های اخیر و اعتراض به سخنانی در تشریح عملکرد اتحادیه در ماه
های مخالف اتحادیه، کارشکنی مقامات دولتی و تکذیب تبلیغات گروه

 در آذربایجان  توضیحاتی پیرامون فعالیت اتحادیه
[ 1322مرددا  12]هیات مرکزی اتحادیه کارگران به نخست وزیر،  11

 .......................................................... 202 
 اعتراض به توقیف روزنامه گیتی 

مهر  6]گزارش شهربانی از ائتالف خلیل انقالب با حزب توده  12
1322 ] .................................................... 203 

گزارشی از یکی ازجلسات حزب توده و اشاره به ائتالف خلیل انقالب با 
 گروه مزبور 

[ 1322مهر  11]هیات مرکزی اتحادیه کارگران به نخست وزیر،  13
 .......................................................... 203 

 اعتراض مجدد افتخاری به توقیف روزنامه گیتی 
[ 1322مهر  12]هیات مرکزی اتحادیه کارگران به نخست وزیر،  14

 .......................................................... 204 
طرح مسائل و مشکالت معیشتی کارگران سیلو و دیگر مراکز کارگری با 

 به این مسائل علی سهیلی و تقاضای رسیدگی 
 204 ................................ ]بیانیه اتحادیه کارگران[  16
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ای فاقد تاریخ انتشار در تاکید بر دشواریهای زندگی کارگران، با بیانیه
اشاراتی خاص به مسائل کارگران سیلو و قورخانه و شهرداری و 

هایی چون افزایش دستمزد و ابجوسازی مجیدیه در تهران  طرح خواسته
 ن تصویب قانون بیمه کارگرا

مهر  12]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر ،  16
1322 ] .................................................... 206 

اعتراض به دسایس شهربانی تبریز که به کشته شدن یک کارگر منجر 
 شد و تقاضای رسیدگی به این موضوع 

]گزارش شهربانی به وزارت کشور راجع به بیانیه منتشره  17
[ 1327مهر  216بور، یوسف افتخاری در تبریز و متن بیانیه مز

 .......................................................... 207 
ای در توضیح چگونگی جریان واقعی که به گزارش انتشار بیانیه

بازداشت یوسف افتخاری و تظاهرات اعتراض آمیز کارگران و کشته 
 شدن یک نفر از کارگران منجر شد. 

دی  9]خالصه سخنرانی یوسف افتخاری در جلسه مورخه  18
 209 ............. گیتی  کارگران قورخانه در محل روزنامه 1322

 توضیحاتی پیرامون چگونگی سازماندهی اعتصاب کارگری. 
دی  14]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به نخست وزیر،  19

1322 ] .................................................... 210  
ای از طرف کارگران برای حضور در کمیسیون تقاضای دعوت نماینده

 رسیدگی به وضعیت کارگران 
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یر خلیل انقالب و ]گزارش شهربانی از پیشینه و فعالیتهای اخ 20
 211 ......................... [ 1322یوسف افتخاری، اول بهمن 

گزارشی مفصل از فعالیتهای خلیل انقالب و یوسف افتخاری در تبریز و 
تهران، با اشاراتی به سوابق هر دو درسالهای پیش از شهریور بیست،. 

های اتحادیه با مقامات دولتی و تأکید گزارش بر وقایع تبریز )درگیری
 ر شوروی است. های هواداگروه

بهمن  13] هیات اتحادیه کارگران پل سفید به نخست وزیر،  21
1322 ] .................................................... 216 

 اعتراض شعبه اتحادیه کارگران پل سفید به توقیف روزنامه گیتی. 
اردیبهشت  16]هیات مرکزی اتحادیه کارگران به نخست وزیر،  22

1323 ] ................................................... 216 
ی رسیدگی به اعتراض به تقلیل حقوق کارگران اداره قماش و تقاضا

 های آنان. خواسته
ییس کل دارایی،  23  216 [ 1323اردیبهشت  18]نخست وزیر به ر

دستورالعمل ساعد به میلپو مبنی بر رسیدگی به وضع کارگران اداره 
 قماش 

]بیانیه مشترک اتحادیه کارگران ایران و شورای مرکزی اتحادیه  24
 217 ............................................ کارگران ایران[ 

ه جدید کارگری متشکل از بخش انشعابی بیانیه تشکیل یک اتحادی
اتحادیه کارگران ایران و شورای مرکزی اتحادیه کارگران ایران ]هوادار 

 حزب توده[ به انضمام اسامی اعضاء مؤسس 
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خرداد  27]اتحادیه مرکزی کارگران ایران به مجلس شورای ملی،  26
1323 ] ................................................... 218 

ی هایی که مقامات اعتراض به تبعید یوسف افتخاری از تبریز و دشوار
 اند. دولتی وبرای اعضاء اتحادیه در خوزستان پیش اورده

]گزارش شهربانی از اقدامات حسن اتکایی و رحیم افتخاری در  26
 218 ................................ [ 1323مرداد  21آذربایجان، 

های رحیم گزارش مخالفت کنسولیار شوروی در اردبیل با فعالیت
 افتخاری و حسین اتکایی در آنجا 

 219 ...... [ 1323مرددا  18هربانی به نخست وزیر، ]گزارش ش 27
شرحی پیرامون سخنرانی یوسف افتخاری برای کارگران اداره قماش  
تهدید وی مبنی بر برپایی اعتصاب در صورت عدم رسیدگی به 

 های کارگرانخواسته
 220 ...... [ 1323شهریور  29]وزارت کشور به نخست وزیر،  28

اری نظامی برای ادای گزارش احضار یوسف افتخاری به فرماند
(: 27توضیحاتی پیرامون مسئله اعتصاب کارگران اداره قماش )سند 

 نظمی نشود. تعهد وی مبنی بر آن که باعث بی
یر کشور،  29 ]هیات مرکزی اتحادیه کارگران و برزگران ایران به ورز
 220 ........................................ [ 1323شهریور  18

 اعتراض به تبعید دو نفر از اعضای اتحادیه از تبریز 



433 
 

 2]هیات مرکزی اتحادیه کارگران ایران به اداره کل شهربانی،  30
 221 ............................................... [ 1323مهر 

گزارش شورش مشترک مامورین شهربانی و اعضاء حزب توده بر دفتر 
 اتحادیه در تبریز و اشغال آنجا 

[ 1323آذر  18]اتحادیه مرکزی کارگران ایران به نخست وزیر،  31
 .......................................................... 221 

القات جهت گفتگو پیرامون تقاضای یوسف افتخاری برای وقت م
 مسایل و مشکالت کارگران 

 1324]وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به نخست وزیر، اول مهر  32
[ ......................................................... 222 

فهرست اسامی اعضاء هیات نمایندگی ایران در کنفرانس بین المللی کار 
 )پاریس(. 

 223.... [ 1324اسفند  21]اداره کل شهربانی به نخست وزیر،  33
سف افتخاری توسط اعضاء حزب توده و غارت اثاثیه گزارش ربودن یو

 دفتر اتحادیه
اسفند  21]اتحادیه کارگران و برزگران به مقامات و جراید کشور،  34

1324 ] ....................................................223 
اعتراض به حمله اعضا حزب توده به دفتر اتحادیه و ضرب و شتم تنی 

 چند از کارگران و ربودن یوسف افتخاری 
 224 .... [ 1326فروردین  24زیر، ]یوسف افتخاری به نخست و 36
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شرح یورش اعضاء حزب توده بر دفتر اتحادیه کارگران و اسارت وی در 
 کلوپ شورای متحده به مدت دو روز. 

مرددا  19]سفیر بریتانیا در تهران به وزارت خارجه بریتانیا،  36
1326 ] .................................................... 226 

های کارگری شوروی به گزارشی از سفر اخیر هیاتی از جانب اتحادیه
 یران و فعالیتهای آن. اشاراتی به یوسف افتخاری و سوابق او. ا

بهمن  7]کنسول بریتانیا در اهواز به سفیر بریتانیا در تهران،  37
1326 ] .................................................... 226 

گزارشی پیرامون تأسیس یک اتحادیه جدید کارگری توسط یوسف 
( و خط مشی 38افتخاری در خوزستان. به انضمام بیانیه آن )سند 

 ت نفت در قبال این اتحادیه پیشننهادی شرک
[ 1326های کارگران نفت، بهمن ]بیانیه هیات مدیره اتحادیه 38

 ..........................................................227 
های شورای متحده به نام کارگران خوزستان شرحی پیرامون ماجراجویی

ومصائب ناشی از آن، ضرورت تشکیل یک اتحادیه جدید کارگری و 
 سس اتحادیههای صنعتی کارگران، نام اعضاء مؤرسیدگی به خواسته

]بخشی از گزارش هیات اعزامی فدراسیون جهانی  39
 228.............................. سندیکاهای کارگری به ایران[ 

)اسناد « های کارگران نقتگزارشی مفصل پیرامون نحوه تشکیل اتحادیه
(. سئوال و جوابهایی بین اعضای هیات مزبور از یک سو و 38و  37

نوعی بازجویی و  یوسف افتخاری و رفقایش از سوی دیگر، که بیشتر به



435 
 

ای از اعضای هیات مزبور که محاکمه شباهت دارد، نتیجه گیری پاره
آشکارا به نفع تشکیالت کارگری حزب توده  عملکرد آن در خوزستان 

 موضع گیری کرده بودند. 
 234 ...... [ 1326بهمن  24]دفتر نخست وزیر به وزارت کار،  40

بختیار )رییس اداره شکایت یوسف افتخاری از کارشکنیهای دکتر شاپور 
 کار و فعالیت آبادان(. 

 234 ........... [ 1326اسفند   8]وزارت کار به نخست وزیر،  41
 ( 40پاسخ وزارت کار به نامه نخست وزیری )سند 

های کارگران و زحمتکشان ]اساسنامه و نظامنامه اتحادیه 42
 234 ................................................... ایران[ 

 ای مشتمل بر چند فصل پیرامون اهداف واساسنامه و نظامنامه
تشکیالت اتحادیه، به انضمام مرامنامه اتحادیه برزگران. فاقد تاریخ 
انتنشار امت، به احتمال قوی در مراحل نخست فعالیتهای اتحادیه 

 ( منتشر شده است. 1322اوایل  -1321)اواخر 
]اساسنامه و آیین نامه شورای اتحادیه کارگران و برزگران ایران،  43
 246 ............................................. [ 1326آذر  13

ای مشتمل بر چند فصل در توضیح موقعیت و آیین نامهاساسنامه 
کارگران و زحمتکشان و برزگران و روشنفکران ایران در جامعه و 
تشکیالت اتحادیه مزبور. این اساسنامه و آیین نامه برای دور دیگری از 

 فعالیتهای کارگری تدوین شده بود که ظاهرا هیچ گاه پا نگرفت. 
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