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شام از چه زمانی در رشکت نفت گچساران کار می کردید؟

بعد توسط  از عادل آباد.  بیرون،  بودم  آمده  زندان  از  اواخر سال ۵۶  من 

یکی از دوستانی که در گچساران در یک رشکت خارجی کار می کرد در 

بود، یکی  آنجا  تا رشکت در  نام »فرکالف« استخدام شدم. دو  به  رشکتی 

رشکت »فاسرت ویلر« و دومی رشکت »فرکالف«. این دو رشکت کار تزریق 

را  نفت  چاه  رس  گازهای  می دادند،  انجام  را  نیمه مرده  چاه های  به  گاز 

جمع آوری  می شد،  نامیده  »ال پی«  که  قسمت  چهار  در  می سوخت،  که 

می کردند. اینها گازهایی با فشار کم بودند. این گازهای کم فشار در یک 

منطقه یی به نام لیشرت جمع و تبدیل به گازهای پر فشار می شدند که بعدن از اینجا لوله کشی می شد رس چاه هایی 

که کم جان می شدند و به آنها تزریق می شد. ماحصل، این رشکت فرکالف یک رشکت انگلیسی بود که کارمندهای 

خودش را داشت.

چاه نیمه مرده یعنی چه؟

در جنوب ایران چاه با گاز خودش باال می آید، وقتی که گاز چاه از پایین کم می شود نفت باال منی آید، یعنی نفت 

کم جان باال می آید. در نتیجه ی این تزریق گازی که می کردند دوباره چاه احیا می شد، یعنی نفتش باال می آمد. این 

کار در منطقه ی گچساران انجام می گرفت که نفِت متام مناطق می آمد آنجا و از آنجا می رفت بی بی حکیمه، از 

بی بی حکیمه به وسیله ی یک لوله ی زیردریایی می رفت خارک و از آنجا بارگیری می شد.
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خب برگردیم به گچساران در دوران انقالب...

بعد از خرداد ۵۷ اوضاع تق ولق شد. یعنی ساواک کم جان و نظارت امنیتی خیلی شل شده بود، دیگر آغاز انقالب 

بود و من هم آن روزها در این پروژه کار می کردم. یک روز از طرف بچه هایی که در حسابداری کار می کردند 

این خرب به سایت های مختلف آمد که سه هلی کوپرت آمده اند و می خواهند مدارک را بربند. به این ترتیب جامعت 

به سمتی که هلی کوپرتها بودند حرکت کردند و سه هلی کوپرت هم وسایل را بار کرده و آماده ی حرکت بودند. یک 

آقایی هم بود به نام دیوید ریبی، که البته در مورد نام فامیلش مطمنئ نیستم، اما در هر صورت این یک پلیس 

خیلی خربه بود که او را از آفریقای جنوبی آورده بودند تا به مسئله یی در رشکت رسیدگی کند. مسئله از این قرار 

بود که مالکان رشکت به این نتیجه رسیده بودند که دارند به هزار و پانصد نفر حقوق می دهند اما هزار و پانصد 

کارگر ندارند، در نتیجه این فرد را آورده بودند تا کشف کند که چه اتفاقی در حسابداری افتاده است و مشکل از 

کجاست. ماجرا هم این بود که یک عده می رفتند شناسنامه ی آشنایانی را که در دهات داشتند می آوردند و برای 

آنها کارت می زدند و برای آنها حقوق هم می گرفتند. حاال دیگر اطالعی ندارم که آیا به این صاحبان شناسنامه 

هم پولی می دادند یا نه. به هر حال این آقای دیوید آخرین کسی بود که می خواست سوار هلی کوپرت شود که 

بچه ها او را گرفتند. هلی کوپرتها هم رفتند. دفرت مرکزی همه ی این رشکت ها در خرمشهر بود. خرمشهر آن زمان 

هنوز آباد و بندر تجاری بسیار مهمی بود. باری، این را گرفتند و تحویل فرمانداری دادند. حدودن 6 بهمن 57 

بود که این را تحویل فرمانداری دادند، یعنی دورانی که دیگر اوضاع خیلی تق ولق بود. هر روز هم پول جمع 

می کردیم و برای او غذایی می خریدیم که یک خارجی می خورد، مثلن استیک می خریدیم و تحویل فرمانداری 

می دادیم. حرفامن هم این بود که حقوق عقب افتاده ی ما را بدهید و دیوید را بربید. این رشط را هم گذاشتیم که 

حقوق ما را باید تا لحظه یی که در نهایت حقوق را پرداخت می کنید، با ما حساب کنید. در این فاصله ما هنوز 

مناینده نداشتیم اما بچه هایی که دغدغه داشتند و کارگر رشکت بودند چندین بار برای مذاکره به دفرت مرکزی در 

خرمشهر رفتند و در نهایت توافق کردند تا زمانی که پول را می آورند ما حقوق همه را بر اساس کارتی که دارند 

و مقدار حقوقی که دریافت می کردند، حساب کنیم. در نهایت بین سه ماه تا سه ماه و ده روز حقوق هر کسی 

شد. یعنی در واقع حقوق ماه هایی را هم که بیکار بودیم محاسبه کردیم. مجموع آن تا 6 اردیبهشت 58 شد ده 

میلیون و حدود دویست و چهل هزار تومن. رشوع کردیم بر اساس کارت ها حقوق ها را محاسبه کردن، یادش 

به خیر لهراسب ابراهیمی از بچه های حسابداری بود که فوت کرده و رفقای دیگر در حسابداری فاسرت ویلر و 

فرکالف که حساب و کتاب را بر عهده گرفتند و ما هم با آنها همکاری می کردیم. محاسبه کردیم و طلب کارگرها 
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شد اینقدر. قرار شد پول را بیاورند و دوید ریبی را بربند. باالخره پول را آوردند و آقای دیوید ریبی را هم بردند. 

ما هم پول را به افراد پرداخت کردیم. حدود دو میلیون و سیصد-چهارصدهزار تومانش هم اضافه آمد. کمیته ی 

انقالب اسالمی و اینها می گفتند باقی مانده ی پول را به ما بدهید چون بیت املال است که با مخالفت کارگرهای 

باسابقه تر و بچه های دیگری که آنجا بودند، و اکرثن سیاسی بودند، مواجه شد. می گویم سیاسی بودند چون در 

زمان شاه بیست و شش نفر را از گچساران گرفته بودند که در زندان عادل آباد ]شیراز[ زندانی بودند و بنابراین جو 

شهر سیاسی بود. تعدادی از این بیست و شش نفر آزاد شدند اما پانزده-شانزده نفر از جمله خود من یا زنده یاد 

عیدی نعمتی محکوم به زندان شدیم.1 پرونده هم مربوط به تکثیر جزوه ی رد تئوری بقا]ی امیرپرویز پویان[ و 

مبارزه ی مسلحانه هم اسرتاتژی، هم تاکتیک ]مسعود احمدزاده[ بود. به هر حال دیوید ریبی رفت و پول تقسیم 

شد. هم زمان با این ماجراها در آبادان سندیکای پروژه ای-فصلی درست شده بود.

پیش از این که جلوتر برویم در نهایت با آن پول اضافه چه کردید؟

ما در مقابل خواست کمیته های انقالب اسالمی مقاومت کردیم، گفتیم این ربطی به بیت املال ندارد، پول رشکت 

است که اضافه آمده و کارگری نبوده که آن را بگیرد. این پول نزد ما باقی می ماند و اگر ظرف پانزده-بیست روز 

آینده مراجعه کننده یی نبود ما پول را می بریم و به رشکت پس می دهیم. قبل از این هم با توجه به این دزدی ای 

که کشف شده بود ما اعالم کرده بودیم به کسانی پول می دهیم که خودشان با کارت یا شناسنامه شان بیایند. پول 

به فرد سومی داده منی شود. در نتیجه این مقدار اضافه مانده بود. در این پانزده روز تک و توکی هم آمدند که 

پول بگیرند، افرادی بودند که از دهات دور می آمدند. چون این خط لوله ها از هر دهی که رد می شد از هامن 

روستا کارگر می گرفت، یا نگهبان که به آن می گفتند »ناتور« را از هامن روستا می گرفت. در نتیجه مدتی طول 

کشیده بود که خیلی ها خربدار شوند و بیایند. بعد هم خیلی ها تازه متوجه شده بودند یک سال است حقوقشان 

را کسانی در حسابداری ها با خرده پیامنکارها دست به یکی کرده و خورده اند. که این هم موجب شد یقه ی بعضی 

از این افراد را در دهات بگیرند و بخشن هم توانستند پول هایشان را پس بگیرند.

پس در نهایت اضافه ی پول را به رشکت پس دادید؟

پانزده روز بعد از این مهلت اعالم شده، مابقی پول را که دو میلیون و خرده ای بود، شبانه با اسکورت کارگرهای 

1. عیدی نعمتی، شاعر و عضو سازمان کارگران انقالبی ایران )راه کارگر( در خرداد 1398 بعد از یک دوره ی طوالنی دست وپنجه نرم 

کردن با بیامری در تبعید کانادا درگذشت.
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رشکت به خرمشهر بردیم و به رشکت تحویل دادیم. در آنجا دیدیم رشکت را برای آقای دیوید گل آرایی کرده اند. 

ما که رفتیم آنجا همه با یک خشمی ما را نگاه می کردند. گفتیم: آقا ما حقوقامن را می خواستیم از دیوید ریبی 

بپرسید در مدتی که آنجا بوده ما از استیک کمرت به او داده ییم؟ که خود او هم از پذیرایی ما اعالم رضایت کرد.

گویا در این رشکت های نفت در گچساران تعدادی هم کارگر کره یی کار می کردند. آنها در این دوران چه شدند؟

کارگرهای کره یی که آنجا کار می کردند از طریق رشکت هیوندای آمده بودند، همین که االن یکی از رشکت های 

بزرگ ماشین سازی جهان است. رشکت هیوندای آن زمان به رشکت هایی که در ایران کار می کردند کارگر قرض 

به صورت نظامی رس صف  به همین دلیل در متام خوزستان کارگرهای کره یی کار می کردند که خیلی  می داد. 

می آمدند و هر کسی راهی واحد خودش می شد. در هامن موقع که فرکالفی ها رفتند، اینها هم رفتند. ما ماندیم 

و حقوق نگرفته و اقدامی که برای گرفنت حقوقامن کردیم.

گفتید از خرداد ۵۷ نظارت ساواک هم ُشل شده بود، بازتاب این درمحیط کار شام چه بود؟ فعالیتی بود؟ اعتصابی 

شد؟ کمیته ی اعتصابی شکل گرفت؟

آبادان رشوع شد. حتا  پاالیشگاه  از  این یک کمیته ی اعتصابی در صنعت نفت شکل گرفته بود که  از  بله قبل 

این شکل شد که  به  به تهران هم رسیده بود و زمزمه ی اعتصاب شنیده می شد. در مناطق نفت خیز اعتصاب 

کارگران پاالیشگاه آبادان رشوع کردند و بعد به قسمت های دیگر رسید. چون نفت قسمت های مختلف دارد، مثل 

بهره برداری، مستقالت، منتنس که خدمات فنی ارائه می داد، مخابرات، نگهداری خط لوله و قسمت های دیگر. به 

هر حال اعتصاب به آغاجاری و گچساران هم رسید و بعد کارگرها دست از کار کشیدند. یعنی فقط روزها می رفتند 

جلوی دفرت مرکزی در منطقه یی از رشکت نفت که گاراژ و آتش نشانی و دفرت مرکزی و قسمت های اداری دیگر در 

آنجا قرار داشتند، اما کاری انجام منی دادند. در نتیجه جریان نفت قطع شد. یعنی دیگر نفتی به خارک منی رفت. 

در این مدت کارگرهای فنی رشکت نفت را که استادکار بودند بازاری ها از منطقه خارج کردند ولی حقوقشان را 

می آوردند و می دادند. در هر صورت صادرات نفت هم قطع شد. حتا کارشناس ارساییلی آوردند که خط لوله را 

 .»Shut down« دوباره راه بیندازد. چون خط لوله ایست کرده بود که در اصطالحات رشکت نفتی به آن می گویند

وقتی این لوله ها را بخواهی دوباره راه بیندازی خیلی دردرس دارد. برای این که در حالت عادی مایع کامل از داخل 

لوله حرکت می کند. اگر هوا توی آن بیفتد، مایع رشوع به بازی می کند. بنابراین برای راه اندازی دوباره باید اول 
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داخل لوله ها مایع بزنند، بعد هواگیری کنند و خیلی داستان پیچیده ای دارد. خط لوله اگر روی زمین باشد در هر 

چهارصد-پانصد مرت یک »U« می زنند که وقتی به خاطر گرما ورسما لوله باز و بسته می شود، به لوله فشار نیاورد و 

جای بازی داشته باشد. به خاطر همین لوله هایی که روی زمین هستند وقتی گرم می شود، رس پمپ ها را می شکند. 

یعنی ماجرا یک محاسبات پیچیده ای دارد. به هر حال »Shut down« شده بود و دیگر نفتی صادر منی شد.

این اعتصاب مربوط به چه مقطعی است؟

اعتصاب دقیقن مهر ۵۷ به گچساران رسید که صنعت نفت هم وارد اعتصاب شده بود.

کمیته ی محلی اعتصاب هم در گچساران تشکیل شد یا از کمیته ی اعتصاب رسارسی صنعت نفت تبعیت می کرد؟

نه اعتصاب تابع کمیته ی رسارسی صنعت نفت بود. این اعتصاب هنوز به پروژه یی ها ربطی نداشت و مربوط به 

خود صنعت نفت بود. کارگرها می آمدند، جلوی دفرت مرکزی جمع می شدند، رس کار هم منی رفتند. می نشستند با 

هم ورق بازی می کردند و بعد هم به خانه هایشان می رفتند. شهر یک حالت ویژه یی پیدا کرده بود که توضیحش 

برای من بسیار سخت است. ما هم کارمان این شده بود که به همین محل تجمع کارگرها می رفتیم. مذهبی های 

گچساران هم از طریق امام جمعه و اشخاص مذهبی دیگر سعی داشتند این را بکشانند و بربند سمت مسجد. 

یعنی تالش می کردند کارگرهای اعتصابی از داخل منطقه ی دفاتر رشکت نفت که مرکزیت متام رشکت نفت بود 

به سمت مسجد راهپیامیی کنند. یکی دو بار هم موفق شدند که در آنجا درگیری شده بود و نیروهای نظامی 

تیراندازی کرده بودند و یکی دو نفر هم زخمی شدند. در این دوران ساواکی ها هم رفته بودند و دیگر ساواکی 

در کار نبود. پیش از آن چون مناطق نفت خیز بسیار مهم بود یک تیمساری رییس ساواک گچساران بود و کنرتل 

خیلی شدیدی می کردند. بعد از دستگیری بچه های گچساران در سال 54 ساواک بسیار روی گچساران حساس هم 

شده بود. اما در این دوران دیگر اثری از ساواک در شهر دیده منی شد.

شام گفتید وقتی دیوید ریبی را گرفتید او را تحویل فرمانداری دادید. فرمانداری 6 بهمن 57 هنوز فرمانداری شاه 

است. این جابه جایی قدرت چطور اتفاق افتاد و تکلیف دیوید ریبی در این دوران جابه جایی چه بود؟

فرمانداری دیگر اصلن قدرتی نداشت و همین به ما امکان داد که در آنجا یک اتاق گرفتیم که دیوید ریبی در آن 

نگهداری می شد. البته فرمانداری هنوز بود اما دیگر روشن بود که هیچ کاره است. چیزی منی گفت و نقش فرماندار 
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را نداشت. ولی بعد از انقالب، یعنی دقیقن بعد از 22 بهمن و در اوایل اسفند برای گچساران فرمانداری از تهران 

آمد به نام مسعودی. فرماندار منصوب دولت موقت که خیلی آدم التی بود، یک ملپن متام عیار که می خواست 

عنان کار را به دست بگیرد.

گرایش سیاسی این مسعودی چه بود؟

مذهبی که بود ولی در عین حال بسیار آدم ملپن و بددهنی بود، مثلن می آمد می گفت اگر فالن کار را نکنید ما 

رسویستان می کنیم و با این ادبیات حرف می زد.

شام گفتید مسعودی اوایل اسفند به عنوان فرماندار به گچساران آمد، در حالی که دیوید ریبی در فرمانداری در 

واقع زندانی شام است. کشمکش شام با فرمانداری که احتاملن می خواست ماجرا را حل و فصل کند چه بود؟

اینها  ماجرا را او منی توانست حل و فصل بکند چون یک جریانی بود بین کارگرهای فرکالف و رشکت فرکالف. 

اتفاقن می خواستند از این ماجرا برای خودشان وجهه بگیرند اما کارگرها مانع این بودند و می گفتند این گروگان 

ماست و به شام اصلن ربطی ندارد. هنوز انسجام قدرتی در کار نبود. بعدن بچه های مذهبی آمدند آنجا و کمیته 

را تشکیل دادند که کمیته بعدن تبدیل شد به سپاه. با نقش آفرینی افرادی مانند ]غالمرضا[ تاجگردون که بعدن 

وکیل مجلس شد و به نوعی در آن زمان مناینده ی بچه های مذهبی بود و آقای دیگری به نام صابری که بعدن 

شد مسئول اطالعات سپاه گچساران و بعد شد مسئول اداره ی اطالعات فارس و کهگیلویه بویراحمد و بندرعباس.

خب برگردیم به آن بخشی که نیمه کاره ماند. به مقطع بعد از پرداخت حقوق ها و شکل گیری سندیکای پروژه ای-

فصلی در آبادان.

در این میان یک اتفاق مهم دیگر هم در گچساران افتاد. در شهر ما معلم خوش نامی بود به نام آقای حیدری. 

این آقای حیدری لیسانس حقوق سیاسی گرفته بود، بعد آمده بود توی هامن شهر و شده بود معلم تاریخ. بالطبع 

بچه ها خیلی به او احرتام می گذاشتند، همشهری ما بود، بچه کارگری بود که لیسانس گرفته بود و اولین لیسانس 

شهر ما بود، توی شهری که ما بعد از سیکل برای ادامه ی تحصیل یا باید به آبادان می رفتیم، یا به شیراز یا به 

اهواز. بچه ها بعد از کالس نهم برای این که بتوانند وارد رشکت نفت شوند دو امکان داشتند یکی این که بروند به 

»تکنیکال اسکول« اهواز و بعد کارمند رشکت شوند و یکی هم بچه هایی بودند که از کالس ششم می رفتند به 



9

در روند مبارزات شورا می آموختیم

»تکنیکال اسکول« آغاجاری یا اهواز و بعد از سه سال کارگر فنی می شدند. بنابراین آقای حیدری با این توصیفات 

خیلی آدم تاثیرگذاری بود. حتا می رفت پدر و مادرهایی که منی خواستند بگذارند بچه شان ادامه ی تحصیل دهد 

و می خواستند او را به کارگری بفرستند، راضی می کرد که بگذارند بچه ها درس بخوانند. مثلن من خودم که یک 

بچه کارگر بودم به این ترتیب توانستم به تهران بروم و در آنجا هم کار کنم و هم درس بخوانم. حوالی نوروز 58، 

بچه های مذهبی گچساران به فرماندهی هامن تاج گردون، پشت خانه ی آقای حیدری سه راهی گذاشتند. که در 

خانه اش کنده شد، شیشه های خانه شکست و همرسش هم آسیب دید. این انگیزه ای شد که بچه های چپ و مرتقی 

تحصنی کنند با این خواست که باید عامل این قضیه را محاکمه کنید. رفتند توی اداره ی پست و تلگراف تحصن 

از این تحصن حامیت  کردند و مردم شهر از جمله کارگران رشکت نفت، کارگران فصلی و کارگران حفاری هم 

کردند. محصلین دبیرستان دخرتانه ی پروین اعتصامی اعالم حامیت کردند. محصلین دبیرستان کوروش کبیر، که 

هنوز اسمش عوض نشده بود، اعالم پشتیبانی کردند. اینها مدارس را تعطیل کردند و در پشتیبانی از تحصن به 

سمت اداره ی پست و تلگراف راهپیامیی کردند. متحصنین در محوطه ی اداره نشسته بودند و می گفتند این کسی 

که این کار را کرده شام می دانید چه کسی است و باید او را معرفی کنید. یک تجمع این شکلی در یک منطقه ی 

نفت خیز برای دولتی ها خیلی دردرسساز بود و از تهران دستور داده بودند که به هر شکلی است کارگرها را راضی 

و تجمع را جمع بکنید.

آقای حیدری گرایش سیاسی هم داشت؟

بله داشت. از معلم های مرتقی گچساران محسوب می شد. درضمن ما از پیش در گچساران معلم های تبعیدی هم 

زیاد داشتیم. زمانی که من محصل بودم یک معلمی داشتیم به نام آقای بابایی و چند معلم دیگر که اصلن کتاب 

»اصول مقدماتی فلسفه« را اینها به ما دادند که ما خواندیم و برای ما توضیح هم می دادند.

من متوجه نشدم گرایش سیاسی آقای حیدری چه بود.

دقیقن منی دانم اما آن زمان، گرایش اصلی در جامعه، گرایش چریکی بود و سمپاتی عمومی همه به فدایی ها بود. 

مخصوصن بعد از دستگیری بچه های گچساران این سمپاتی رشد کرده بود. هیچ جای شوخی هم نداشت. البته 

بچه های پیکار و مجاهدین و اتحادیه ی کمونیست ها هم بودند ولی جو عمومی مناطق نفت خیز چپ و به سمت 

هواداری از فدایی ها بود.
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رسنوشت تحصن چه شد؟

با توجه به فشاری که از تهران به مقامات محلی می آمد تا هرچه زودتر قضیه را خامته دهند فرماندار و امام جمعه 

و محمدجواد تندگویان2 که هنوز به رسپرستی مناطق نفت خیز منصوب نشده بود اما به عنوان مناینده ی وزارت 

نفت به آنجا آمده بود و حتا خود تاج گردون به محل تحصن آمدند و آن حادثه را محکوم کردند و از آقای حیدری 

دلجویی کردند و به این ترتیب تحصن متام شد اما به همین دلیل ما در شهر احساس قدرت کردیم. یعنی وقتی 

در جریان تحصن مورد حامیت قرار گرفتیم به این فکر افتادیم که تشکلی برای کارگران فصلی و پروژه ای تشکیل 

دهیم. ضمنن هم زمان با این قضیه بچه های رشکت ملی حفاری هم در اهواز تحصن کرده بودند و می خواستند 

انگیزه ای برای ما که چرا ما رشکت ملی پروژه ای نداشته باشیم.  رشکت ملی حفاری راه بیندازند. این شد یک 

بنابراین تحت تاثیر اخبار شکل گیری آن سندیکا در آبادان و آن تحصن در اهواز، در گچساران هم کارگران گفتند 

چرا ما سندیکا درست نکنیم. این را هم بگویم متام جریان های سیاسی در گچساران فعال بودند. پیکار، مجاهدین، 

حزب توده، سازمان فدایی، رزمندگان، آرمان مستضعفین همه هوادارانی در گچساران داشتند. در نتیجه در چنین 

فضای سیاسی ای با شکل گیری آن سندیکا اول گفتند ما هم سندیکا تشکیل بدهیم و بعد گفته شد که شورا تشکیل 

بدهیم. حاال من منی دانم این واژه از کجا و چگونه آمد اما گفتند ما باید با آنها فرق بکنیم.

یعنی کارگرهایی هم بودند که به این سازمان ها گرایش داشتند؟

بله! بچه هایی بودند که در آن رشکت ها کار می کردند و این گرایش ها را داشتند. بیشرت هم بچه هایی بودند که از 

زندان آمده بودند. ولی بین بقیه ی کارگرها هم این تاثیر داشت که توانسته بودند حقوق خودشان را بگیرند. در 

نتیجه یک احساس خودباوری در کل کارگرها ایجاد شد، نه این که بچه های چپ به این احساس دامن زده باشند. 

همین که توانستند سه ماه کار نکنند و حقوقشان را هم بگیرند این خودش یک انگیزه ای شد. ضمن این که این 

کارها از طریق مناینده ها پیش رفت که یکی از مناینده ها من بودم و بنابراین کارگران به این نتیجه رسیدند که ما 

می توانیم یک شورا درست بکنیم. بعد ما شدیم شورای کارگران پروژه ای و فصلی گچساران. آغاز کار! یک اطالعیه 

تلگراف  بیایند ثبت نام کنند. یک شعبه ی پست و  این شورا شوند  دادیم و گفتیم کسانی که می خواهند عضو 

2. از اعضای انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده ی نفت آبادان بود که از یک سو با هواداران نهضت آزادی و علی رشیعتی و از سوی 

دیگر با هواداران روح الله خمینی در ارتباط بود. به همین سبب در دوران وزارت علی اکرب معین فر در دولت موقت ابتدا به عنوان 

قائم مقام رییس پاالیشگاه آبادان و سپس به سمت مدیریت مناطق نفت خیز منصوب شد. او در دولت محمدعلی رجایی در دوران 

ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر به وزارت نفت رسید و در همین سمت هنگام سفر برای بازدید از پاالیشگاه آبادان در جاده ی 

ماهشهر-آبادان به اسارت نیروهای ارتش عراق درآمد اما به شکل نامعلومی در اردوگاه های ارسای ایرانی در عراق کشته شد.



11

در روند مبارزات شورا می آموختیم

هم بود، توی خیابان کیامرسی که خالی بود، آنجا را هم اشغال کردیم. بچه های رشکت نفت کمک کردند کمد 

گذاشتیم، میز و صندلی گذاشتیم، رشوع کردیم ثبت نام کردن. ظرف یک ماه سه هزار و پانصد نفر ثبت نام کردند. 

همه با شناسنامه، پرونده، نوع شغل، چه کارهایی کرده، کجا کار کرده و سابقه ی کاری شان که در پرونده هایشان 

ثبت می شد. هفت-هشت تا از بچه ها هر روز آنجا کار می کردند. کارگرهای باتجربه هم می آمدند و کمک های 

جمعی می کردند. مثلن فرض کن بچه هایی که آنجا کار می کردند، هر روز غذا درست می کردند و همه با هم 

می نشستیم توی هامن محوطه ی پست و تلگراف که در خیابان اصلی هم بود و غذا می خوردیم. به این ترتیب 

کار را رشوع کردیم. مشاغل را طبقه بندی کردیم، از جوشکارها و لوله کش های فنی که کارگران سطح باال محسوب 

می شدند تا کارگرهایی که به آنها می گفتند فعله شامری، یعنی کارگرهایی که روزمزد بودند و روزی شش تومان 

کارفرما  کارگر شاکی می رفت، مناینده ی  بود که  این طور  اختالف  ترکیب شورای حل  حقوق می گرفتند. آن زمان 

می رفت و مناینده ی اداره ی کار. اینها هرچه رای می دادند دیگر رای قطعی بود. ما این را تحمیل کردیم که یک 

نفر از اعضای شورا به عنوان مناینده ی کارگران در شورای حل اختالف رشکت بکند. بچه هایی هم که در اداره ی کار 

شاغل بودند کسانی بودند که ما همه ی آنها را در آن شهر کوچک بیست و پنج هزار نفری می شناختیم و هم دلی 

هم می کردند. یعنی ما می دانستیم در شورای حل اختالف رای اداره ی کار را هم با خودمان داریم چون اگر به 

نفع ما رای منی دادند در شهر مورد تف و لعن قرار می گرفتند. در نتیجه شورا خیلی مهم شده بود و اگر کسی 

می خواست اقدامی علیه شورا بکند در شهر مورد تف و لعن قرار می گرفت. این دستاورِد آن پیروزی اولیه بود. 

آن گرفنت حقوق های عقب افتاده موجب شد کارگرها بفهمند با هم بودنشان است که کارها را پیش می برد و اگر 

با هم نبودند آن موفقیت به دست منی آمد. باری، هر کارفرمایی که می خواست در گچساران کاری بکند باید اول 

به شورا مراجعه می کرد ببیند شورا کارگر مورد نیاز او را دارد و حق نداشت برای خودش از خارج منطقه کارگر 

بیاورد. باید اول کارگر مورد نیازش را از شورا تامین می کرد، حتا تکنیسین را هم باید اول از شورا می خواست و اگر 

شورا تکنیسین مورد نیاز را نداشت می توانست از جای دیگر بیاورد. منونه ماجرای مربوط به رشکت جهان پارس 

بود که االن به یک تراست عظیم صنایع نفت تبدیل شده است. این رشکت برای کارهای خودش از بیرون منطقه 

کارگر آورده بود و ما از طرف شورا رفتیم و جلوی کارش را گرفتیم. خیلی هم راحت. بعد هم این طور بود که مثلن 

کارگرهای جوشکار همه نوبت داشتند. در هر رشته ی شغلی قرعه کشی کرده بودیم که مثلن اگر جایی جوشکار 

می خواهند اول این باید برود، اگر او حارض نشد با آن حقوق برود یا کار داشت نفر بعدی برود. به این ترتیب 

کارها نظمی گرفته بود که حق کسی ضایع نشود. هر رشته ی شغلی هم یک مناینده داشت. در هامن روزهای اول 
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سازنقاره زنی با شاگردش آمدند دفرت شورا که انقالب شده وما بیکار شده ایم، ما را هم ثبت نام می کنید؟ گفتیم: بله 

چرا ثبت نام منی کنیم. گفت: یعنی اگر من رفتم یک جایی زدم شام ما را حامیت می کنید؟ اینها را هم ما به عنوان 

شغل نوازندگی در شورا پذیرفتیم. بعد 11 اردیبهشت 13۵8 ما با کمک بچه های رشکت نفت که ثابت بودند به 

اضافه ی بچه های شورا که با زن و بچه هایشان آمدند در یک میدان خیلی وسیع با حضور هفت-هشت هزار نفر 

آدم جشن اول ماه مه را برای اولین بار در گچساران برگزار کردیم. البته در رشکت نفت زمان شاه یک رسی مناینده ی 

کارگری بود، مناینده های فرمایشی ای که حتا در ژنو هم رشکت می کردند. از جمله یکی بود صالحی نامی. که گره 

کراواتش را بلد نبود ببندد و با همین مشخصات هم شناخته شده بود. یعنی این نوع کارگران هم بودند. در هر 

صورت در این مراسم یک می هامن آقای نوازنده که ما به آنها »توشامل زن« می گفتیم هم آمد و نواخت و زن های 

کارگرها رقص محلی کردند. یعنی خیلی باشکوه برگزار شد و این خشم بسیاری را علیه شورا برانگیخت.

ساختار اداره ی این شورا چطور بود؟ مثلن هیات مدیره داشت یا...؟

نه ساختار به این ترتیب بود که تعدادی از بچه هایی که این شورا را تشکیل دادند، معتمد دیگران بودند. مثلن ماها 

به عنوان معتمد آنجا بودیم. ولی بعد هر رده ی شغلی یک مناینده برای خودش داشت، مثلن بین جوشکارها فرض 

کن می گفتند آقای رضایی را قبول داریم، این آقای جمشید رضایی یک آدمی بود که در کله شقی و ایستادگی اش 

اصلن گپ و گفت نبود. به همین دلیل همه ی جوشکارها گفتند مناینده ی ما جمشید است. رشته های مختلف 

دیگر هم به همین ترتیب. در نتیجه یک ترکیبی آنجا درست شده بود که ما از پیش منی دانستیم چیست. یعنی در 

جریان کار به اینجا می رسیدیم که باید این طور شود یا آن طور شود.

گفتید بنا بر یک قرعه کشی اولیه کارگرها به نوبت رس کار می رفتند. به این ترتیب همیشه یک عده از کارگرها 

بیکار بودند. در این مدت معاش این کارگرها که بیکار بودند از کجا تامین می شد؟

یک  است چون  به همین خاطر فصلی-پروژه ای  اسمش هم  ندارد.  ثابت  درآمد  اصولن  پروژه ای-فصلی  کارگر 

پروژه می آید و کار می کند. کارگرهای فنی پروژه ای یک پروژه را که کار بکنند دیگر تا پروژه ی بعدی از جیبشان 

می خورند اما در صنعت نفت معمولن همیشه یک پروژه ای وجود دارد. مثلن فرض کن یک چاهی که بخواهد 

نیاز دارد. در  این لوله ی آب را روی زمین می کشند. جوشکار درجه دو  باید لوله کشی آب شود،  کار بکند اول 

جوشکاری تقسیم کار صورت می گیرد. یعنی ما جوشکار پاِس یک زن داریم، پُرکُن داریم و پاِس روزن. مثلن یک 
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لوله ی دوازده اینچ که بخواهد کار بکند این باید چهار تا پاس بخورد. پاِس اول پاسی است که باید ایکس ری بشود 

یعنی موقعی که جوش می دهد جوشش باید حدود یک میلیمرت درون لوله نفوذ بکند و سنگ بخورد، بعد که 

سنگ خورد پُرکُن می آید، پر می کند تا بیاید رو، پاِس رو هم باید خیلی زیبا باشد. در ضمن باید دید پاِس روزن 

رسازیرکار است یا رسباالکار است. بعد هر پروژه ی خط لوله که اجرا می شود صد رس اول آن باید ایکس ری شود. 

جوشکار با سیستم ایکس ری می آید و باید کارگرها را پانصد-ششصد مرت دور بکنند چون اگر نزدیک اینجا باشند 

مقطوع النسل می شوند. بعد جوشکار درجه دو است که برای پُرکنی می آید و بعد جوشکار پاِس روزن می آید و 

آخرین جوش را می زند که باید یک میلیمرت از سطح لوله باال بیاید. کل این کار بسیار کار حساس و پیچیده ای است 

چون اگر یک ذره هوا داخل لوله مباند رشوع می کند به خوردن لوله و به مرور نشتی ایجاد می کند. حاال البته با 

دستگاه این کارها را می کنند ولی آن زمان دستی بود. در نتیجه در صنعت نفت جوشکارهای پاِس یک زن و پاِس 

روزن از اهمیت شغلی بسیار باالیی برخوردارند و حقوق باال هم می گیرند. چون حقوق باال می گیرند تا پروژه ی 

بعدی می توانند از جیبشان بخورند.

صندوقی احیانن تشکیل نشد برای کمک به کارگرهایی که بیکار می ماندند؟

نه چون در مقطع انقالب همه بیکار بودند. پروژه هم می آمد کارهای کوچک و خرده ریز بود. توی رشکت نفت 

کارگرهای فصلی بودند. مثلن رفتگرها. اینها هم کارگرهای هشتاد و نه روزه بودند که توسط کارفرماهای پیامنکاری 

خرد به رشکت اجاره داده می شدند. یا برای جلوگیری از شیوع ماالریا اینجاهایی که رس آبگیرها آب می ماند و 

ممکن بود محل تخم ریزی پشه باشد، یک عده کارگری بودند که برای اداره ی بهداشت رشکت نفت کار می کردند و 

می رفتند دور این آبگیرها نفت سیاه می پاشیدند. اینها کارگرهایی بودند که همیشه کار داشتند ولی بیمه نبودند. 

با آنها قرارداد هشتاد و نه روزه می بستند و یک اثر انگشتی هم ازشان می گرفتند و اینها خرب هم نداشتند. بعدن 

متوجه شدند که آن انگشت را نباید بزنند. این شورا باعث شد هامن کارگرهای ساده ی بیسوادی هم که می رفتند 

کار فعله شامری می کردند یاد گرفتند وقتی هر هشتاد و نه روز بیاید یک انگشتی بزند این به معنای بیمه نشدنش 

است. این یکی از دستاوردهای شورا بود. اگر شورا نبود این آگاهی هم ایجاد منی شد کام این که سال های سال 

رشکت نفت از ِقبَل اینها خورده بود و اینها را بیمه نکرده بود.
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بعد این وضعیت تغییر کرد؟ یعنی این کارگرها استخدام شدند؟

وجود این شورا باعث شد که رشکت نفت اینها را استخدام بکند. هنوز شور انقالبی در میدان بود و گفتند همه ی 

کسانی که پروژه ای و فصلی برای رشکت نفت کار می کنند استخدام شوند و همه شان استخدام رسمی شدند.

منظورتان از این که وجود شورا باعث شد چیست؟

تالطمی که سه هزار و پانصد عضو شورا در فضا ایجاد کرد و کوتاه شدن دست پیامنکارهای جزء که بخواهند کارگر 

به رشکت نفت قرض بدهند، در کنار کمک خود بچه های رشکت نفت باعث شد اینها همه استخدام شدند. مثلن 

کارگر کمک برق کاری بود که پله برای برق کار می برد، اینها همه هشتاد و نه روزه بودند اما در این دوران استخدام 

شدند. البته همه چیز خام بود. یعنی این که بگوییم ما از قبل نقشه ی راهی داشتیم اصلن این طور چیزی نبود. طی 

این حرکت هی متوجه می شدیم که فالن کار شدنی است و آن شدنی را دنبال می کردیم.

را  واقع شورا  در  که  بودند  معتمدین هم  و یک رسی  داشت  کارگرها  از  مناینده  یک  کاری  رشته ی  گفتید هر 

پایه گذاری کرده بودند...

بله، پایه گذارها بودند، مثلن از جمله زنده یاد عیدی نعمتی، یک نفر از بچه های پیکار و بچه های دیگر. ولی یک 

چیزی بود و آن هم این که بچه هایی که سیاسی بودند و دنبال کار شورا را گرفته بودند به یک نتیجه ی عمومی رسیده 

بودند، و آن این که وقتی می خواهی وارد شورا شوی باید گرایش سیاسی ات را بگذاری پشت در و بعد داخل شوی.

اگر این متعمدین رصفن به واسطه ی پایه گذاری شورا آنجا بودند چرا به آنها لقب »معتمد« داده بودند؟

یک به این دلیل که کارگرها به آنها اعتامد داشتند و دوم این که بچه هایی بودند که از زندان آمده بودند و این 

خیلی برای مردم مهم بود. مردم اینها را دوست داشتند. در واقع یک اعتامد درونی شکل گرفته بود. خب می دیدند 

این بچه ها برای آنها دنبال کار می روند، دنبال دکرت و درمان می روند. حتا یکی از بچه ها بود که پدرش قصابی 

داشت و در ایام بیکاری به کارگرها گوشت قرضی می داد، حتا وقتی چوب خطشان پر می شد باز هم به آنها گوشت 

می داد. اینها چیزهایی بود که به آن اعتامد شکل می داد. بعد هم یک خصوصیت دیگر گچساران این بود که هر 

آدمی از یک جای ایران آمده بود. ما از زنجانی، همدانی، تربیزی، اردبیلی، ارمنی داشتیم تا افراد محلی. اساسن 

آن شهر بر اساس آمدن به نیاِز کارگر شکل گرفته بود، این جامعت به دنبال کار به آنجا می آمدند. و بعد یک 
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مسئله ی دیگر این بود که کارگرهای فصلی بیشرت عـشایر بودند و شکل گیری عشایر بسیار سخت است برای اینکه 

وقتی قشالق داشتند می آمدند برای کار و موقع ییالق دنبال گوسفندهایشان می رفتند. ولی یک رسی هم کارگر 

بودند که به آنها می گفتند خشک نشین، اینها ثابت بودند، یعنی عشایری بودند که اسکان پیدا کرده بودند. در 

چنین مجموعه یی از روابط و پیچیدگی ها بود که بچه ها به دلیل رفتار و کارشان مورد اعتامد کارگرها قرار گرفتند.

قانونی  نهادهای  همین طور  و  جمعه  امام  مثل  شهر  در  خمینی  طرفدار  مذهبی  نیروهای  با  شورا  رابطه ی 

منصوب شده از طرف دولت موقت چطور بود؟

بود. فرماندار  ناحیه ی جدید آمد که اسالمی  به بعد رییس  بود. ۵8  بر اساس هیجان  اوایل که خیلی همه چیز 

بازرگان هم که قبلن آمده بود. بنابراین نیروهای اسالمی فعال شده بودند، از جمله یک کارگر رشکت نفت به نام 

بهبهانی شده بود دادستان گچساران. دلیل انتصاب او هم این بود که او در ماهشهر کار می کرده و منتظری هم 

در آنجا تبعید بوده و این بهبهانی از منتظری در آن ایام پذیرایی کرده بود. بهبهانی قبلن کارگر درجه ی دوی رشکت 

نفت بود که خانه های دو اتاقی داشتند، به هر حال چون مذهبی بود و چنین سابقه ای هم داشت شد دادستان 

و یکی از ماموریت هایش این بود که به هر شکلی شورا را منحل کند. برای این کار بارها آمدند و جلسه کردند. 

یک روز که کارگرها همه توی دفرت جمع بودند بهبهانی و تاجگردون و خورشیدی نامی که االن دخرتش زن پرس 

احمدی نژاد است و تعدادی از بازاری ها، گداهای شهر را تجهیز کردند که اینجا کمونیست ها جمع شده اند. در 

نتیجه یک رسی گدا و بازاری ها هم پشت رس آنها راه افتادند به سمت دفرت شورا، بچه ها خرب آوردند که یک عده با 

شعار مرگ بر کمونیست راه افتاده اند و دارند به این سمت می آیند. شعارشان هم این بود که مرگ بر کمونیست/ 

که می گه خدا نیست. خب وقتی به ما رسیدند گداها ما را شناختند چون ما شب هایی که آنجا بودیم احیانن به 

اینها سیگاری می دادیم، کسانی که به اینها کمک می کردند هامن بچه هایی بودند که آنجا جمع بودند. خالصه یکی 

که جلو بود پرسید: پس کو کمونیست ها؟ یک آقایی که بازاری بود ما را نشان داد و گفت اینها کمونیستند. گداها 

گفتند مردک این که عیدی است، این که بهروز است، این که فالنی است، پس کو کمونیست ها؟ خالصه برگشتند 

به سمت اینها و بازاری ها را فراری دادند. این گذشت اما دامئن به ما خرب می رسید که اینها شب ها جلسه دارند 

که چطور اینجا را به هم بزنند. کارفرماهای خرده پا هم با آنها متحد شده بودند چون نانشان بریده شده بود و 

دیگر منی توانستند کارگر هشتاد و نه روزه اجاره بدهند یا کارگر بدون انگشت بیاورند. بنابراین دائم خرب توطئه 
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می آمد. ما هم دفرت پست و تلگراف را هم چنان در اختیار داشتیم و کار هم اگر احیانن می آمد کسی می خواست 

کار بکند از طریق ما می رفت. از جمله همین رشکت جهان پارس که آمد کارگرهای شورا رفتند کار کردند. کارها 

البته بیشرت خرده کاری بود، چون هنوز کنگانی در کار نبود، یک جایی بود نزدیک بی بی حکیمه به نام »گُره« از 

آنجا گهگاه کار تعمیراتی می آمد که کارهای کوتاه مدت بود. در مجموع اصلن جایی کار نبود چون همه چیز روی 

هوا بود. ولی کارهای خرده ریز باالخره انجام می شد. حتا بعضی جوشکارها می رفتند در و پنجره جوش می دادند 

که درآمدی داشته باشند. کارگرهای فنی یک ذخیره ای داشتند، کارگرهای دیگر هم شده رس خیابان می ایستادند 

که برای کار روزمزد بروند باالخره به ترتیبی گذران می کردند.

یعنی در واقع هرچه قدرت شورا بیشرت می شد برخوردها و تنش ها با نیروهای طرفدار خمینی هم باال می گرفت؟

بله! یکی دیگر از مقاطع مهم زورآزمایی در شهر دوران انتخابات شورای شهر بود که در سال 1358 در همه ی 

شهرها از جمله گچساران برگزار شد. در این انتخابات طبق روال قبل از انقالب تعدادی از بازاری ها کاندید شده 

بودند اما این دفعه ما دو کاندید معرفی کردیم که هر دو با رای بسیار باال انتخاب شدند. یکی زنده یاد کاووس 

جمشیدی که آدم بسیار آزاداندیش خوبی بود و برادرش هم با ما در زمان شاه زندان بود و پدرش کارگر رشکت نفت 

بود. اسم دومی را کامل به یاد ندارم. فردی بود به نام اسدالله. در هر صورت دو بار این انتخابات را به هم زدند.

اینها عضو شورای کارگران پروژه ای و فصلی گچساران بودند یا مورد حامیت شورا قرار گرفتند؟

نه عضو شورای ما نبودند. مثلن آقای جمشیدی کارمند اداره ی مخابرات بود ولی توی شهر وجهه ی خیلی خوبی 

داشت و به این خاطر مورد حامیت شورا قرار گرفت. اینها که رای آوردند نتیجه ی انتخابات را قبول نکردند و بهانه 

آوردند که وزارت کشور قبول نکرده است. این فضا بود تا درست در اولین سالگرد قیام حمله ی نهایی به شورا را 

ترتیب دادند.

این حمله ی نهایی به چه ترتیب انجام شد؟

روز 22 بهمن ما راهپیامیی بزرگی ترتیب دادیم که نوعی قدرت منایی بود. فردای آن روز بچه های شورا با خواست 

تشکیل رشکت ملی فصلی-پروژه ای فرمانداری را اشغال کردند. البته خود ساختامن فرمانداری را اشغال نکردند اما 

در محوطه ی فرمانداری بست نشستند. اشغال ادامه داشت تا زمانی که بهبهانی که گفتم دادستان شده بود آمد 
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آنجا. من را صدا کرد و یکی از کارگرها که بچه ی تهران بود به نام عاقلِی نیک. کارگری بود که از تهران برای کار 

به گچساران آمده و جزء هامن مناینده ها و موسسین اولیه ی شورا بود، گرایش سیاسی هم آن چنان نداشت ولی 

پرس بسیار خوبی و کارگر بسیار فنی ای بود. ما به همراه دادستان که با پاترول و محافظ مسلح آمده بود رفتیم 

اتاق فرماندار، یعنی هامن آقای مسعودی. داخل اتاق، بهبهانی رو به من کرد و پرسید: تو می دانی من چه کسی 

هستم؟ گفتم: آره من می دانم تو که هستی، آقای بهبهانی هستی، توی لِیِن دوازده هم می شینی، خانه تان را هم 

بلدم. گفت: نه اشتباه می کنی، من آن وقت کارگر رشکت نفت بودم، االن دادستانم. می دانی حکم تو چیست؟ 

گفتم: نه حکمم چیست؟ گفت: همین جا می دهم تیربارانت کنند. گفتم: منی توانی. ما هم کله مان باد داشت. بعد 

به پاسدارهایش گفت من را بگیرند و بربند. من را آوردند اما وقتی از بین کارگرها می خواستند رد کنند اینقدر از 

کارگرها تورسی خوردند که به اجبار من را رها کردند و در واقع کارگرها من را از پاسدارها گرفتند. ما چهار روز 

در فرمانداری بودیم و در این ایام کارگرهای فنی که وضع مالی شان خوب بود یک نانوایی را کرایه کرده بودند 

و گفته بودند متام پختت را می آوری اینجا. آنهایی هم که از قسمت های مختلف آمده بودند همه جمع بودند، 

یک نانوایی فقط برای ما نان می پخت. متام زن و بچه ها هم غذای پخته می آوردند، یک عده هم نان و پنیر و 

سبزی می آوردند و همه با هم مشرتک در آن محوطه غذا می خوردیم. تا خرب آمد که می خواهد به شام حمله 

شود، یعنی تصمیم گرفته اند که به شام حمله کنند. عده ای به رسکردگی آقای صابری که از بچه های هامن جا بود و 

بازاری ها جلسه کرده بودند که اینها را دیگر باید جمعشان کنیم. روز سوم یا چهارم بود، دقیقن یادم نیست، غذا 

را در هامن محوطه خورده بودیم و می خواستیم چای بخوریم که گاز اشک آور را انداختند. حاال متام محصل های 

دبیرستان های دخرتانه و پرسانه هم آنجا هستند. خالصه گاز اشک آور زدند و جیغ و داد بلند شد. تیر هوایی هم 

می زدند و خالصه تحصن را به هم زدند. از این فرصت استفاده کردند و در غیاب ما دفرت شورا را هم اشغال کردند، 

پرونده ها را برده بودند و متام میز و صندلی ها را شکستند و دفرت شورا را داغان کردند. یعنی طوری که وقتی ما 

رسیدیم دیدیم هیچ چیز باقی منانده است. حتا شیشه ها را هم شکسته بودند و می گفتند این ساختامن دولتی 

است، مال خودمان است. شیشه هایش را شکانده ایم و به شام هیج ربطی ندارد. در نتیجه ما فراری شدیم. یعنی 

گفتند مناینده ها بروند.

چه کسی گفت مناینده ها بروند؟

هامن جمع کارگرها که با هم به دفرت شورا رفته بودیم گفتند مناینده ها بروند، چون ما را کار ندارند، شامها را 
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می خواهند. من و عیدی نعمتی با کمک یادش به خیر خلیفه ی مردانی چهارده چریک3 فرار کردیم که از بچه های 

اتحادیه ی کمونیست ها بود. همشهری ما بود که فیزیک امتی خوانده بود، استاد دانشگاه بود، در آمریکا چپ شده 

و عضو اتحادیه ی کمونیست ها بود، با هم اختالف داشتیم اما همکالسی من بود و با هم رفاقت خیلی صمیمی ای 

داشتیم. در هر صورت ما از طریق یک جایی بود که به آن می گفتند »پره بالی«، رفتیم باالی یک کوهی و رفتیم 

تا یک جایی به نام »پل بریم«. بعد خلیفه با ماشین آمد، من و عیدی را سوار کرد و برد شیراز. من از آن روز از 

گچساران خارج شدم تا همین امروز.

رسنوشت شورا چه شد؟

در شیراز که بودیم، دائم برای ما از گچساران خرب می آمد. در شیراز خربدار شدیم که سندیکای کارگران پروژه ای-

فصلی آبادان در رشکت نفت شیراز اعالم تحصن کرده است. چون این زمان دیگر مقارن شده بود با جنگ و آبادان 

را همه تخلیه کرده بودند و تعداد زیادی به شیراز آمده بودند. ما هم که شیراز بودیم در تحصن آنها در رشکت 

نفت رشکت کردیم. آن زمان می خواستند یک قسمتی از پاالیشگاه آبادان را به شیراز بیاورند، یعنی در واقع قسمتی 

را به آزمایشگاه پرتوشیمی شیراز اضافه کنند و خواست سندیکا این بود که ما باید این انتقال را اجرا بکنیم. در هر 

صورت عیدی را آنجا گرفتند. در گچساران هم مسئوالن حکومتی دیدند به کارگران فنی منی توانند کار بدهند اما 

اکرث سه هزار و پانصد نفری که در شورا ثبت نام کرده بودند کارگر فصلی بودند و مهارت فنی خاصی نداشتند. اینها 

گفتند بیایید برای عبور آب باران در داخل شهر یک کانالی را با دست بکنید. شهر قبلن کانالی داشت اما کوچک 

بود. به این ترتیب یکی یک بیل و کلنگ بدهند دست اینها و این کارگران رس کار بروند. حساب هم کرده بودند 

کندن این کانال پنج-شش ماه کار می برد و در این مدت اینها هم مشغول شده اند. به این ترتیب حتا خاطره ی شورا 

را هم از ذهن این آدم ها بربند. چون به هر حال کارگر هم محتاج کار است و باید برای خانواده اش نان بربد. اعالم 

کردند رشط استخدام هر کسی در پروژه ی کانال، تحویل کارت عضویت در شوراست. کارت شورا را بدهی می روی 

رس کار. این خاطره به عنوان یک خاطره ی بسیار ماندگار در ذهن من تا زمانی که نفس بکشم باقی می ماند که 

3. خلیفه مردانی چهارده چریک از اعضای اتحادیه ی کمونیست های ایران بود که در رضبه ی سال 13۶4 به این سازمان بازداشت شد. 

او را در سال 13۶۵ بعد از یک اعتصاب غذای پیروزمند سی روزه در بندهای زندان اوین به همراه بیست و نه نفر دیگر اعدام کردند. 

در جریان آن اعتصاب سی روزه زندانیان سیاسی به خواست های خود که عبارت بودند از بازگرداندن دویست زندانی منتقل شده 

به انفرادی، بردن زندانیان عادی از بند سیاسی و توقف بیگاری اجبارِی زندانیان سیاسی رسیدند. با این وجود چند روز بعد از پایان 

اعتصاب عذای تری که سی روز طول کشیده بود، سی نفر از زندانیان موثر در سازماندهی و تداوم این اعتصاب، از جمله خلیفه 

مردانی چهارده چریک اعدام شدند.
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از آن تعداد، یعنی اعضای شورا غیر از کارگران فنی، فقط 18 نفر رفتند کارتشان را تحویل دادند و رفتند رس کار. 

همه گفتند ما کارت را منی دهیم. اگر کار می دهید حارضیم کار بکنیم اما کارت را تحویل منی دهیم.

در آن مدت با تندگویان برخورد دیگری هم داشتید؟

دامئن می آمد و به خصوص در جریان تحصن فرمانداری خیلی تالش کرد ما را از توی فرمانداری جمع کند. پرس 

جوانی بود که درسش را خوانده بود اما از رشکت نفت هیچ منی دانست.

یعنی به طور مشخص موضعش در مورد تحصن شام در فرمانداری چه بود؟

مخالف بود. روشن است که مخالف بود.

بحث با تندگویان به شورا هم کشید شد یا فقط روی مسئله ی تحصن متمرکز بود؟

انقالب شده و بگذارید  نباید در کارها دخالت بکنید،  این بود که شام  او دائم  از تحصن هم حرف  از قبل  نه 

مدیران کارشان را انجام دهند. خود من دو بار با تندگویان برخورد خیلی شدید داشتم. مثلن تندگویان می خواست 

پروژه ها را به پیامنکارها بدهد. خب عملن حتا پیش از انتصاب رسمی رییس مناطق نفت خیز شده بود و شوخی 

هم نبود. در گچساران همیشه این طور بود که روسای ناحیه از وزیر نفت نفوذ بیشرتی داشتند. وزیر نفت فقط 

بود،  استندبای  خانه اش  کنار  یک هلی کوپرت  گچساران  منطقه ی  رییس  ولی  کند.  امضا  را  چیزی  که  بود  باال  آن 

آماده ی پرواز در مواقع رضوری. یک راننده همیشه جلوی خانه اش بود. خانه های ویالیی خیلی بزرگ داشتند و 

مثل پادشاه ها زندگی می کردند. حاال اینها همه به هم خورده بود. قبل از آن وقتی می رفتی دیدن رییس ناحیه اول 

باید از یک دخرتخامنی که منشی رییس بود وقت می گرفتی بعد می رفتی داخل، توی اتاق هم میز و مبل و دم و 

دستگاه ارشافی. تندگویان آمده بود و گفته بود همه ی اینها را جمع کنند و همه روی زمین بنشینند، یک بابایی 

هم به نام زراسوند که بچه ی اهواز بود با یک چیزی شبیه زیرشلواری نشسته بود که مثلن رییس دفرت است. یعنی 

به این وسیله می خواستند بگویند ما خیلی مردمی هستیم. ولی درگیری ما این بود که هامن رشکت جهان پارس 

که می خواست کار بکند اینها به ما می گفتند این به شام ربطی ندارد. ما می گفتیم شورا کاری به پروژه ندارد اما 

کارگر پروژه را باید ما بدهیم و حق کار کردن با کارگر هشتاد و نه روزه را هم ندارید، خود کارگرها هم می گفتند 

ما هشتاد و نه روزه رس کار منی رویم. در نتیجه فردی به نام جهانفر از جهان پارس به گچساران آمد و یک ماهی 
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هم آنجا ماند، اما در نهایت دید فایده ندارد و مجبور شد از شورا کارگر بگیرد. می خواست تعداد زیادی کارگر 

بگیرد که پروژه دو ماهه متام شود تا بتواند حق بیمه ندهد. ما گفتیم نه، باید بیمه بکنی و کارگر بدون بیمه 

رس کار منی رود. بنابراین شورا در کار رشکت نفت هم دخالت می کرد. این را هم در نظر بگیر که در آن مناطق 

همه چیز وابسته به رشکت نفت است. یعنی آنجا اگر شهری درست شده، خدماتی درست شده به رشکت نفت 

وابسته است. البته رشکت نفت یک منطقه ی جدای خودش را داشت که شامل انواع خانه های کارمندی و کارگری 

می شد. به شدت هم طبقاتی بود. مثلن من که بچه کارگر بودم اجازه نداشتم بدون این که بگویم کجا می خواهم 

بروم وارد منطقه ی کارمندی بشوم. کارمندهای بلندپایه زمین گلف داشتند، استخر داشتند، سالن بیلیارد داشتند 

ولی صندلی اتوبوس های ما چوبی بود در حالی که صندلی اتوبوس های کارمندی ابری بود. یعنی این تبعیض ها 

و تضادها در آنجا ریشه دار بود. تازه ما بچه های کارگرهای رشکت نفت بودیم و وضعامن بهرت بود. در شهر، که 

از منطقه ی رشکت نفت جدا بود، نیمی از آدم ها در کَپَر زندگی می کردند و حتی حق ورود به سینامی کارگری را 

هم نداشتند یا برق نداشتند.

اگر دوباره برگردیم به بحث شورا. تفاوت شورای شام با سندیکای بچه های آبادان چه بود؟ یعنی رصفن تفاوت 

در نام بود؟

ببین ما اول تنها برای این که می خواستیم مثل آبادان نباشیم اسم این تشکلامن را شورا گذاشتیم ولی در جریان 

حرکت فهمیدیم که دارد از صنف باالتر کار می کند. مثلن این که شام مناینده ی کارگر بشوی در شورای حل اختالف 

اداره ی کار. در سندیکا چنین خربی نیست.

یعنی سندیکای کارگران پروژه ای-فصلی آبادان این نقش را نداشت؟

نه نداشتند. شورا می گفت کارگر عضو شورای ماست و بنابراین ما حق داریم در شورای حل اختالف باشیم و از 

حق کارگرمان دفاع کنیم.

خب سندیکا هم بنا به تعریف باید همین کار را انجام دهد.

ببین زمان شاه در شورای حل اختالف یک مناینده از کارفرما می رفت، یک مناینده از اداره ی کار و خود کارگری که 

شاکی بود، یعنی سندیکا به عنوان مناینده ی کارگران در شورای حل اختالف حضور نداشت. شورای حل اختالف با 
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این ترکیب بیشرت نقش حکمیت داشت، مثلن به کارگر شاکی می گفت اینها ده روز حقوق تو را نداده اند، بیا هشت 

روز را بگیر و دو روز را رضایت بده تا اینها هم بتوانند پول تو را بدهند. اوضاع این طور بود. ولی با ورود شورا به 

شورای حل اختالف ما آنجا حکم می دادیم، یعنی اداره ی کار را هیچ کاره می کردیم. می گفتیم این حق کارگر است 

و باید بدهید، در غیر این صورت کار منی کند و شورا هم کارگر جایگزین منی دهد، در ضمن توی کارفرما هم حق 

کار کردن در اینجا را نداری و این خیلی مهم بود. هامن طور که ما اجازه ندادیم جهان پارس بدون توافق با شورا 

کار بکند. سندیکا منی توانست چنین کاری انجام دهد.

خب چرا سندیکا منی توانست جلوی کار را بگیرد؟

مثلن فرض کن در ایران خودرو می خواهند یک ساختامن بسازند، خب می دهند به یک پیامنکار که ساختامن را 

بسازد. در این وضعیت سندیکا چه کاری می تواند بکند؟ ساختامن را می گویم نه چیزی مربوط به تولید ماشین 

یا بخش تعمیرات که سندیکا بر فرض وجود می تواند در آنجا تاثیر داشته باشد. اما در شورا کارگِر همین بخش 

ساختامن سازی را هم باید از ما می گرفتند. این یک گام باالتر از حوزه ی اثرگذاری سندیکا بود. ما آن زمان البته 

امروز می بینیم که چه کارهایی کرده بودیم. ما در واقع در سازمان تولید خودمان  اینها نداشتیم و  از  تصوری 

این دخالت ها به ما نیرو داد که  دخالت کردیم، دخالتی که شاید آن زمان معنای آن را هم منی دانستیم. ولی 

گام های دیگری برداریم. مثلن فرض کن رییس مناطق نفت خیز که بعدن هم شد وزیر نفت وقتی می آمد آنجا باید 

با ما صحبت می کرد. ما را بدون شورا عددی حساب منی کردند ولی شورا به ما این قدرت را داده بود. به خاطر 

همین از باال تصمیم گرفتند شورا را بزنند که این شکل از کار ترسی پیدا نکند. به ویژه با توجه اتحادی که بعد از 

ماجرای انفجار سه راهی بین شورای بعدی و محصالن دبیرستانی و کارگران رشکت نفت شکل گرفت. آن اوایل اینها 

به ویژه از کارگران رشکت نفت خیلی وحشت داشتند چون اینها توانسته بودند رژیم شاه را به زانو دربیاورند.

آن اتحاد بر مبنای وجود شورا شکل گرفت؟

تصور کن که 3۵۰۰ کارگر از صنف های مختلف در یک مجموعه جمع شده بودند، از جوشکار گرفته تا کارگر ساده 

و این خودش یک تجمع عمومی ایجاد می کند، با خودش یک نیروی عمومی را هم می آورد. خب محصل ها فرزندان 

همین کارگران عضو شورا بودند یا کارگران رشکت نفت دوست و فامیل همین کارگران شورایی بودند. اصلن در 

مبارزات شورا خانواده ها نقش اساسی داشتند. به همین دلیل دیدند عنان شهر دارد از دستشان درمی رود و با گاز 
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اشک آور حمله کردند. اصلن آن روز محرش کربایی بود. و دیگر تصمیم گرفته بودند و هم بازاری ها در این ماجرا 

دخالت داشتند، هم امام جمعه دخالت داشت، هم روسای رشکت نفت دخالت داشتند، هم مخصوصن پیامنکارهای 

خرد که نانشان بریده شده بود و اصلن رشایطی که شورا به آنها تحمیل کرده بود برایشان قابل تحمل نبود.

چرا به جای فرار از گچساران، شورا تصمیم به مقاومت نگرفت؟

وقتی این طور مورد حمله قرار گرفته ای چه مقاومتی؟ آن هم وقتی این همه زن و بچه در فرمانداری بودند، 

با دست خالی در مقابل نیروی مسلح چه می شد کرد؟ این را هم بگویم غیر از اقداماتی که تا االن گفتم بعد 

از این ماجرا یک کار دیگر هم کردند. آمدند تعاونی راه انداختند. به جوشکارها و لوله کش ها و کارگرهای فنی 

دیگر گفتند شام یک تعاونی پانزده نفره راه بیندازید، این موتور جوش، این هم پول و به شام کار می دهیم. به 

این ترتیب بخشی جذب این قضیه شدند و به پیامنکار تبدیل شدند. یعنی قرش باالی کارگران عضو شورا را تبدیل 

به پیامنکار کردند.

شام به هر حال آن زمان ارتباطات سیاسی ای هم با سازمان های چپ داشتید. آیا هرگز توصیه ای، رهنمودی از 

سازمانی آمد؟

هیچ! البته یک دلیلش این بود که در ارتباط با رشکت نفت تو باید حتمن با رشکت نفت آشنا باشی. مثلن سازمان 

فالن با رشکت نفت چه آشنایی ای داشت که بخواهد توصیه بکند؟ اگر جزئیات شیوه ی کار، نحوه ی بهره برداری، 

نحوه ی شکل گیری کار را ندانی توصیه ای منی توانی داشته باشی.

ولی شام نیروی آگاه به وضعیِت همین سازمان ها بودید. یعنی هم معتمد این ور بودید و هم نیروی آن ور.

خب فرض کن من راه کارگری بودم. یک جوان 22 ساله که سوادی هم نداشتم. از باال هم هی می گفتند گزارش 

بده، گزارش هم دادیم، در راه کارگر شامره ی 2 هم چاپ شده است. خب چاپ کردیم، اما بعدش چه؟ خود آنها 

هم هیچ رهنمودی نداشتند. در واقع هیچ کس رهنمود معینی برای این رشایط نداشت. تو نگاه نکن امروز کارگرها 

از دورن خودشان نیروهای نخبه ی خودشان را تولید می کنند. آن زمان نخبه ی کارگران ما بودیم که کاروان ساالر 

ره نشناس. من خودم در جریان همین مبارزات خیلی یاد گرفتم. یعنی وارد یک پروسه ای شدیم که با آن آشنایی 

نداشتیم و تازه این پروسه داشت به ما می آموخت و تازه در آغاز راه بودیم.
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ضمیمه:

متاسفانه از آنجا که آرشیو دوره ی اول نرشیه ی »راه کارگر« در دسرتس عمومی نیست، نتوانستیم به گزارشی که 

در منت مصاحبه به آن اشاره و گویا در شامره ی دوم این نرشیه منترش شده، دست پیدا کنیم. با این وجود در 

آرشیو روزنامه ی کار، ارگان سازمان چریک های فدایی خلق ایران به گزارش کوتاهی در مورد »شورای کارگران 

پروژه ای-فصلی گچساران« برخوردیم که آن را به عنوان ضمیمه ی مصاحبه منترش می کنیم.

شورای کارگران پروژه ای گچساران

خواهان ایجاد رشکت ملی پروژه ای هستند

شورای کارگران پروژه ای )فصلی( گچساران از ماه ها قبل در جهت تشکل کارگران و پیشربد مبارزه با آنان تالش 

می کند. کارگران با کار فراوان و با کمرتین امکانات ساختامن مرتوکه ای را بازسازی کرده و آن را به محل )کانون( 

شورا و مرکز تجمع خود تبدیل منودند. شورا برای احقاق حقوق کارگران بیکار بارها با فرماندار، استاندار، امام 

جمعه و رییس رشکت نفت متاس گرفت که بی نتیجه ماند.

روز 22 بهمن، سالگرد قیام پرشکوه خلق های ایران، طی راهپیامیی ای که با رشکت 2۰۰۰ نفر از کارگران پروژه ای 

ترتیب یافت، خواست های کارگران بدین ترتیب اعالم شد:
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1_ ایجاد کار بدون رسمایه های امپریالیستی، قطع دست پیامنکاران و دالالن.

2_ پرداخت حق بیمه ی بیکاری برای کلیه ی کارگران بیکار.

3_ تامین درمان رایگان برای عموم کارگران و زحمتکشان.

4_ کنرتل قیمت ها به خصوص ارزاق عمومی به شیوه ی اصولی )شیوه های معمولی از قبیل پرونده سازی و تعقیب 

بازاریان و کسبه ی خرده پا محکوم شده است(.

۵_ ایجاد رشکت ملی پروژه ای ایران.

در روز 23 بهمن کارگران برای تحقق خواست های خود در فرمانداری متحصن شدند. فرماندار و دادستان گچساران 

برای درهم شکسنت مبارزات کارگران توطئه های جدیدی را تدارک دیدند. آنها برای اولین بار در مناز جمعه حضور 

یافته و منازگزاران را علیه کارگران بیکار تحریک منودند. فرماندار، شورای کارگران پروژه ای را النه ی جاسوسی نامید. 

و پس از امتام مناز جمعه با تحریک احساسات مذهبی مردم به اتفاق گروهی از آنان به محل شورا حمله می کنند. 

سپاه پاسداران نیز در حالی که به تیراندازی هوایی می پرداخت به جمع آوری مدارک و پرونده های شورا پرداخت. 

پس از اشغال محل شورا، مهاجمین به سوی فرمانداری، محل تحصن حرکت کردند و با پرتاب سنگ و با چوب و 

چامق به کارگران بیکار هجوم آوردند. پاسداران ابتدا با تیراندازی هوایی و سپس با پرتاب گاز اشک آور و تیراندازی 

زمینی به مقابله با کارگران پرداختند که منجر به اصابت گلوله و مجروح شدن سه نفراز کارگران شد. پاسداران 1۶ 

نفر از متحصنین را بازداشت و زندانی کردند که تحت فشار کارگران مجبور شدند آنها را آزاد کنند.

کارگران در ادامه ی مبارزات خود به راهپیامیی پرداختند و با شعار »کارگر، کارگر ستون انقالب است/ رسمایه دار 

مزدور دشمن انقالب است« به سوی فرمانداری حرکت کردند و باز در آنجا متحصن شدند.

فردای آن روز گروه های مختلف دانش آموزان و کارگران شاغل صنعت نفت به جمع متحصنین پیوستند. ظهر روز 

شنبه 2۷ بهمن رسمایه داران و حامیان مزدورشان عده ی زیادی از عشایر ناآگاه را تسلیح و بسیج کرده و کارگران 

را از دو طرف تحت محارصه قرار دادند. سپاه پاسداران نیز در این محارصه رشکت منود.

آنگاه فرماندار و دادستان به محل تحصن آمدند و ظاهرا جهت مذاکره، اما عمال به فحاشی و تهدید پرداختند. 

دادستان به منایندگان کارگران اظهار داشت که اگر شام شکسنت تحصن را اعالم نکنید ما با ۵هزار عشایر مسلح 

آماده ی مقابله هستیم.

کارگران برای جلوگیری از تشنج و درگیری به تحصن خود خامته دادند.
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منبع:

کار، ارگان سازمان چریک های فدایی خلق ایران

شامره ی 49. چهارشنبه 1۵ اسفند 13۵8
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