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 یهاتیروا دنیشن یو نسل جوان امروز، تشنهاست  اریبس جوابیب یِخیتار االتؤس

 یخیتار تیو بدون حب و بغض. هرچند اساساً اعتماد به هر روا یواقع طرفانه،یب

، زمان شدت کمرنگ شده است، اما هنوزبه ران،یمعاصر ا خیتار یخصوص در عرصهبه

اصر را مع خیو فارغ از تعصب، تار منصفو محقق، با نگاه  نصافباا یهااست تا قلم یباق

  .کنند و به ابهامات و نکات کور آن پاسخ بدهند یواکاو

الش ت ،یجانیقلم اکبر آذربابه« در آبادان یتا حکومت کارگر خیاز جنبش » کتابِ

 شگاهیپاال شیداینفت از زمان پ یمبارزات جنبش کارگر خیاز تار یدست اول تیدارد روا

 یپس از کودتا ومیشدن نفت و عقد قرارداد کنسرس یتا مل خورشیدی ۱۹۲۱آبادان در 

دست اول  یمصاحبه یکتاب که بر مبنا نیاز ا ییاهارائه دهد. در بخش ۲۹مرداد  ۹۲

ارزات از مب یشده، اطالعات دست اول میآبادان تنظ شگاهیپاال یبا کارگران بازنشسته

 طور مشخص دو اعتصاببهو  یرضاخان یکتاتوریکارگران صنعت نفت در دوران بعد از د

 و زدهشتاب یهایریگجهینتبدون  هاتیروا نیکاش، ایا. اما میابییم ۱۲۹۱و  ۱۲۳۲

 هجیبه سراغ نتلف ؤمو  دادیم لیکتاب را تشک یحجم عمده ،یخیفاقد ارجاع تار گاه

  .ندارد یهمخوان یخیمرجع و سند تار چیبا ه در مواردیکه  رفتینم ییهایریگ

 نیاز ا یمعاصر، به برخ خیتار یکاونده کیاز نگاه  میدار نیبر ا ینوشتار سع نیا در

 دیتاک کهنی. ضمن امیکتاب بپرداز نیالف ؤم یهایبندو جمع یریگ جهیابهامات در نت

 نیبر او  ددار یجنبش کارگر یدغدغه صاحب این قلم نیزنکته الزم است که  نیابر 

 یجمع ازاتیاز امت بسیاریکارگران،  یخیتار یهایاز خودگذشتگ ونبد است کهباور 

ه و جمع یکار لیاز حق تعط اراتیامت ینمونه در آبادان، همه یبرا .قابل دسترس نبود

 یحیو تفر یرفاه یهاو باشگاه یرانیپرسنل ا یبرا یسازمان یهاخانه جادیتا ا یکار

 و مشارکت یسازنهیزمگذشته از  .بوده است یمبارزات جنبش کارگر نیهم یجهینت

  .ها،یسیانگلخروج  وشدن نفت یملدر جنبش 

 «یخیتار یهافاکت»و  «ینیع یهافاکت» یکتاب را به دو دسته نیا مستندات اگر

ول دست ا اتیها و روابر مصاحبه یکه مبتن ینیع یهادر بخش فاکت م،یکن میتقس

داشته  یدیتردها در مورد صحت آن میتوانیو نم میندار یبحث چیکارگران است، ه

 یجانبدارانه یهاقضاوت ایدچار لغزش، ابهام،  یرددر موا ،یخیتار یهااما فاکت میباش
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. نخست به انتهای کتاب مکنیاشاره م نمونه از این مواردشده است. به چند  یسطح

  گردم.اشاره و سپس به آغاز کتاب برمی

 بیبرگ آن، که بعد از ترور رزم آرا و تصو نیکتاب و در آخر نیا پایانیفصل  در

به نقش » کهنیبر ا دیتاک یبرالف ؤم ،اختصاص داردشدن نفت در مجلس  یقانون مل

 یوبخبهشدن یمل انیآبادان در جر یهاشگاهیکارگران نفت و پاال یکاهایمبارزات سند

 زده ارائه شدهشتاب یریگجهینتچند « اندبرده ادیتوجه نشده و کارگران را اساساً از 

ر د شدیم ینیبشیپهمانطور که »پاراگراف کتاب آمده  نیدر آخر ،نمونه یبرا .است

 یریوزنخستعالء، شاه دکتر محمد مصدق را به  یپس از استعفا بهشتیارد ۱۲

اند؛ چطور مشخص است که شاه قرار دادهصورت  یرا چه کسان ینیبشیپ نی. ا«دیبرگز

 ینیشاهدان ع یو حت یخیمعتبر تار یهاتیروا یکنند؛ همه ریوزنخستبوده مصدق را 

طرفدار دربار و  ندگانِیاز نما یکی یالقول هستند که وقتمتفقمجلس در آن زمان، 

داد، خود  یریوزنخست شنهادی(، به محمد مصدق پیشدن )جمال امامیملمخالف 

ود گ رونیب خواهدیو م ردیپذیتصور بودند که او نم نیبر ا گرانیو د شنهاددهندهیپ

مصدق، همه را مبهوت کرد و در واقع تمام « قبلتمِ»و همچنان انتقاد کند؛ اما  ستدیبا

 محمدرضا کهیبه طور ،جا خوردند رش،یپذ نیموافق دربار و شخص شاه از ا ندگانینما

، در مقابل عمل داشت در نظر یرینخست وز یرا برا یگریکه شخص د یشاه پهلو

 .محمد مصدق را امضا کند یریوزنخستانجام شده قرار گرفت و مجبور شد حکم 

مرداد  ۹۲های بعد از کودتای شرایط بسیار متفاوت از وضعیت سالکه  یهم در زمانآن

 نیاز ا کی چیکتاب به هلف ؤم .دبو یظاهرساز ناگزیر ازو دیکتاتوری بود و شاه 

وده ب کایآمر یحت ایو  شاه یبعد یمصدق، مهره ایاشاره نکرده و گو یخیتار یهافاکت

 .شود ریوزنخستقرار بوده  همان ابتداو از 

کتاب ناگهان  تیهم در کتاب هست که کل روا یآورتر، جمالت تعجبدر ادامه

و  استمداریس «منیهر» کایآمر ۱۲۲۳ رماهیبالفاصله در ت: »ابدییجا خاتمه مهمان

متحده  االتیدرصد نفت به ا ۰۳ شنهادیدادن پ یرا براجمهور ترومن سیرئ یندهینما

 ۹۲ یشهدا ادبودیحزب توده جهت  میعظ هراتروز تظا نیفرستاد و در هم رانیبه ا

اسخ تظاهرات پ نیبرگزار شد و ا یاسابقهیو ب میآبادان در تهران به شکل عظ ۱۲۹۱ ریت

 یپاسخ منف منیه هربهانه ب نیبود و دولت مصدق به هم کایحزب توده به آمر« نه»



 

 
 

 خواهدهای تازه میتاریخ نفس 3

 ۰۳ نیهمبا انگلستان براساس  شنهادش،یبعد از رد پ کایآمر تیدر نها ولی …داد

 .«شد ییمنعقد و اجرا ۱۲۲۰ ومیکه بعدها در کنسرس دیدرصد به توافق رس

که کل  عیو سر زدهشتاب یبندجمع نیا شود؛یتمام مهم کتاب  جانیهم

را در چند  یغرب یهابا ابرقدرت رانیو مردم ا ونیدولت مصدق، مل ینفت یهایریدرگ

 بحث یجا دهد،یم تقلیلکارگران آبادان مبارزات کوتاه به نفع حزب توده و  یجمله

منتشر شده،  کایآمر خارجهکه از خود وزارت  یاسناد یحت یسند چیاوالً ه .دارد اریبس

 ۰۳سهم  شنهادیشدن نفت، با پیملدر چند ماه اول بعد از  منیکه هر کندینم دییأت

بعد از  یهاماهنخستین در آن  .به تهران آمده باشد کا،یآمر ینفت جنوب برا یدرصد

 و شرکت نفت رانیا انیم تیبراساس حکم هاشنهادیپ یشدن نفت، همهیمل بیتصو

ارداد همان قر یمبنابر س،یو انگل رانیاختالف ا یلهأمس شدیتالش م وبود  یسیانگل

 شدن نفت، به سرانجام برسدیمل حیو بدون ذکر صر یآرامکو با عربستان سعود ۱۳-۱۳

ان با مشاورانش یرا پس از همفکر شنهاداتیپ نیاز ا کی چیغلط، مصدق ه ایکه درست 

 .رفتینپذ گرانیو د گانیشادکتر  ،یفاطمدکتر از جمله 

ه ک و آن این است یتربزرگ اریبس خطای تاریخی، زدهشتاب یریگجهینت نیدوم

را  منیهر شنهادیآن بوده که مصدق پ میادعا شده به خاطر حزب توده و تظاهرات عظ

و چه  یچه رسم یگرید اریواسطان بس من،یبعد از هرباید پرسید که ! رفتینپذ

 تظاهرات ودههربار حزب ت ایدهند آ صلهیآمدند تا جنجال نفت را ف رانیبه ا یررسمیغ

ظاهراً  یشنهادهایچرا پ رفت؟یرا نپذ تیصلح و حکم یشنهادهایکرد که مصدق پ

 یهاناز بانک ج ینشد؛ چرا وقت رفتهیپذ ایتانیبر یمهردار سلطنت« استوکس»مقبولِ 

دار استخراج و عهده یالملل نیب یعنوان نهادبهبانک  نیدادند که ا شنهادیآمدند و پ

 ستندینشدند در قرارداد بنو یراض نکهیفقط به خاطر ا صدقم میفروش نفت باشد، ت

on behalf of Iran ا ر شنهادیپ م،یکنیکار را م نیا رانیما از جانب دولت ا یعنی

، بارها ۲۹مرداد  ۹۲ یزمان کودتاشدن نفت تا یملو امضا نکردند؟ بعد از  رفتندینپذ

صدق آمدند اما دولت م رانیبه ا یرگواسطه یبرا یالملل نیو اقتصاددانان ب استمدارانیس

درصد  ۰۳ خواستیمصدق م میادعا کن کهنیا .رفتیرا نپذ هاشنهادیپ نیاز ا کی چیه

 نینفت را در خورج یدرصد ۰۳ میتقس شنهادیپ منیهر ایبدهد  کاینفت را به آمر
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چیزی دادند و گرفتند،  یتظاهرات کرد، جواب منف رانیداشت و چون حزب توده در ا

 های تاریخی نیست.گرایی و نگاه جزمی به واقعیتبه جز تقلیل

گروه خاص قرار ندارد و  کیدر سبد  خ،یتار تیو موفق بخت یهامرغتخم یهمه

نه  میدار جمعبر  دیکأت) و همراهانش محمد مصدق هادر آن سال رد؛یگیقرار هم نم

 چیحاکم بر کشور، اصوالً ه یمل خودشان و در اثر جوّ یاعتقاد یارهایفرد( براساس مع

اه و کارگران مبارز و آگ کارگراننقش مبارزات  البته. رفتندیرا نپذ ایمصالحه دشنهایپ

 یهمه یکهنیاند اما ادر صحنه بوده شهیگرفت؛ کارگران هم دهیناد توانیرا نم

حزب در  نیهم نکهیکماا .است تیقلب واقع م،یرا از آنِ حزب توده بدان هادستاورد

 ازیمت( و دادن ایشورو ریخارجه اتحاد جماه سریبه نفع کافتارادزه )معاون کم ۱۲۹۲

ه در ک نیسنگ یتظاهرات .در تهران به پا کرد یمیتظاهرات عظ ،ینفت شمال به شورور

د بو نیسران حزب توده هم ابرخی استدالل  .برپا شد یشورو یهاتانک تیحما یهیسا

هم  ار نفت شمال دیو انگلستان است، با هاستیالیامپر ارینفت جنوب در اخت یکه وقت

وقت مجلس  تیمصدق و اقلدکتر همان زمان  .تا توازن برقرار شود دیبده یبه شورو

 گرینفر قطع شده، دست د کیدست  کیاست که چون  نیاستدالل مثل ا نیگفتند ا

در مجلس وضع کردند که دادن هر  یقانون تا توازن برقرار شود و فوراً میرا هم قطع کن

« ثبتم یموازنه» استِیاست، در واقع به س یرقانونیمجلس غ ینفت بدون مصوبه ازیامت

 ینیع نشاهدا. دندیرا برگز «یمنف یموازنه» استِیس یدرستبهنه گفتند و  هایاتوده

جالل از زبان جمله اند؛ ازکردهتظاهرات، مشاهدات خود را مکتوب  نیو حاضران در ا

تظاهرات  یروس یهاتانک یهیسا ریز دمید یوقتکه  خوانیمیم یملک لیال احمد و خل

نار ک میکرد یو سع میاشرکت کرده یاعتراض نیحالمان بد شد که چرا در چن م،یادهکر

د و باشهای ایدئولوژیک و حزبی نگرییک پژوهش تاریخی باید فارغ از جزم !میبکش

 کند.نسویه گزارش های تاریخی را یکواقعیت

 ت؛سین دیو سف اهیلوح س خ،ی. تارمیگذریم سایر مسایل مربوط به این حزب از

کنش برهم یعرصه خیتار ست؛ین« دشمنان ما با همفکرانما و » ییِزورآزما یعرصه

 یسازتبباید از و  ستیو بت ن گناهیب خ،یدر تار ینهاد ایگروه، فرد  چیهاست؛ هتیواقع

نه حزب توده و  و ،در تمام موارد حق داشتند ونیمصدق و ملدکتر نه  دست برداریم.

 ،همان طور که بخش بزرگی از این کتاب گواه آن است کهنیضمن ا .طرفدارانش
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 یخیارت یهابت نیاز ا شتریمراتب ببه تواندیشده، م دهیتردکم یروهاین یرگذاریثأت

 گاهشیمقابل درب پاال وشده  ادیکتاب از او  نیدر اکه  یرانیهمان زن عرب ا مانند .باشد

 ینقش دیبدون تردهایی چنین چهره .رسدیدست مزدوران شرکت نفت به شهادت م هب

 شتوانهپیب یهایبندو جمع یسازشود؛ اما با ساده دهید دید که باندار خیدر تار لیبدیب

  .میرسینم ییبه جا ،یخیتار یاز ماجراها یفقط بخش دنیبا د زدهشتاب و

ادعا  ۱۵ یدر صفحه مثالً .باز هم هست هایکسونگریدست  نیکتاب، از ا نیا در

فعاالن  یریموجب دستگ ۱۲۳۲ها در سال وابسته به آن یهاانیو جر ونیمل کندیم

 چیو ه بردینم ییادعا ونیمل نیاز مشخصات ا ینام چیاما ه .آبادان شدند ییکایسند

بودند و چطور موجبات  یچه کسان ونیمل نیا دیگوینم شود.ارائه نمی زین یسند

 گروه شده و از کیاتهام متوجه  کیرا فراهم آورند؛ فقط  هاستیکالیسند یریدستگ

  است. آن عبور کرده

 ها صرفنظرشدن کالم، از آن یاز طوالن زیپره یهم هست که برا گرید اریموارد بس

 .میکنیم

 یریظنیپررنگ و ب اریبه خصوص در صنعت نفت، نقش بس رانیا یکارگر جنبش

ن ضم ست؛ین یشک چیه نیداشته است، در ا یو کارگر یمل یخیتار یدر دستاوردها

جنبش  خیاز تار ینورتاباندن بر بخش یبرا یجانیآذربااکبر  یتشکر از نشر پرسش و آقا

 دهیمعاصرمان دم خیتار یودهتازه بر روح خسته و خم یهانفس میدواریام ،یکارگر

 .میدیرس نجایو چه شد که به ا میکجا بود م،یکه بود م،یشود تا بدان

 


