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چکیدپ :در مقالهی پیشِ رو کوش ش میشود با بررسیِ اعتصابهای کارگران نفت در جریان انقلاب
ایران ( )153۱-1531روایتهای مس لد دربار ی نس ت نفت با س یاس ت و هرایشدهای ش

دهشد به

ثمر ی انقلاب به چالش گرهته ش ود .اس تدلا های اص لی ایق مقاله در للا گفتوگویی انتقادی با
کتاب دموکراسی کربشی نوش تهی تیموتی میچِ پروراند ش د اند .در گام نخس ت در مقاله اس تدلا
میش ود که مقیاس اعتص ابهای کارگران نفت و نقش محوریشان در ایجاد نهادهای قدرت انقلابی
دعاوی عامی را که نفت را به واس ههی لص ای مادیاش مانع بس ی س یاس ی برمیش مارد ییر س لا
میبرد .دومیق اس تدلا در مقاله ای ایق قرار اس ت که ههر چرایی ناکامی کارگران نفت ای تل

ی

س ایمانی مس تق در عیقِ توهی ش ان در س ایماندهی اعتص ابهای گسترد در گروی استفاد ای نوعی
روی رد ت ییشی اس ت که شنقشو عوام مادی را در پیوند با نقش هگاهی ایدوولووی و س ایمانیابی
بشگرد .استراتژی مق برای طرح ایق استدلا در بخش هلر مقاله گفتوگویی انتقادی با «تاریخنگاری
ط قه و کارگران ایرانی» اثر هص ی بیات اس ت که پختهتریق روایت موجود دربار ی ش

گیری

هگاهی ط قاتی در ایران پیش ای انقلاب و در جریان انقلاب را پیش میکل د .نتیجهی کاربس ت چشیق
روی ردی چیزی کرتر ای بایلوانی انقلاب ایران با تأکید بر نقش اس اس ی اعتصابهای کارگران نفت
در ظهور قدرت دوگانه در اوالر  1531و لصلت ملروط و غیرج ری ت عات ایق اعتصابها نیست.
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مقدم
هل تر دیما  1531یک س ا پا ای نخس تیق تااهرات تود ای علیه س لهشت اس ت دادی ش ا
هیتالله لمیشی هرمان تل ی کمیتهای برای هماهشگسایی و مدیریت اعتصابهای کارگران نفت را
که ای نیمههای ش هریورما هغای ش د بود ص ادر کرد .ایق اقدام راه ردیِ ره ر کاریزماتیک جش ش
انقلابی هش ارا مهر تأییدی بود بر اهمیت اعتص ابهای کارگران نفت .ای هن س و چشد روی ق تر
محمدرض ا ش ا پهلوی با بیان جملهی اهسوسبارِ «اصلاً ما داریر هب میلیما!» 1به اهمیت اعتصابهای
ک ارگران نف ت اقرار کرد بود .چیزی کرتر ای هف ت هفته بعد رویر او س رنگون ش د بود و نقش
اعتصاب های کارگران نفت در ایق هرایشد چیزی ن ود که بتوان نادید گرهت.
اعتص ابهای کارگران نفت به واس ههی نقش محوریش ان در انقلاب ایران هرص ت جال
| نقد اقتصاد سیاسی |

توجهی برای وارد کردن س یاس ت به مهالعهی نیروهای کار و دال کردن نیروهای کار به مهالعهی
پیوند نفت-س یاست هراهر میهورند .لاصه روی رد دوم یعشی مهالعهی پیوند نفت-سیاست با عشایت
به نقش نیروهای کار ای اهمیت ویژ ای برلوردار اس ت مل خصاً به ایق دلی که پیوند نفت-سیاست
تاکشون عمدتاً ای یاویهی نقش درهمدهای نفتی مهالعه ش د اس ت .مق ایق بررس ی کارمحور دربار ی

نس ت میان ن فت و س یاس ت در انقلاب ایران را ای مجرای لوانش انتقادی کتاب دموکراس ی کربشی
نوش ت هی تیموتی میچ

( )2۱11هغ ای میکشر؛ کت ابی ک ه ب ه س

تمرکز بر نقش نیروهای کار

بیششهایی حیاتی را دربار ی ام انها و محدودیتهای س یاس ی نفت در مقام پدید ای مادی عرض ه
کرد است.
بخش بعدی با بهر گیری ای اس شاد هرش یوی روینامهها و مصاح هها اعتصابهای کارگران نفت
را روایت و تأثیرش ان بر دولت و جش ش انقلابی را تحلی میکشد .بدنهی اص لی مقالهی حاض ر تلاش ی
اس ت برای پاس خ به ایق پرسش که چرا و چگونه جش ههای اجتماعی-هشی تولید نفت در ایران یمیشهی
بس ی گس ترد ی کارگران نفت را هراهر هورد .اس تدلا لواهر کرد که در پرتوِ شمهالعهیو انقلاب
ایران جهانش مولیت مدعای میچ م شی بر ایق که ویژگی های عیشی صشعت نفت کارگران شاغ در
 سپاسگزارم ای محمد مالجو که نوشتههایش دربار ی کارگران نفت در ایران هموار مش ع الهام بزرگی بود است و نیز ای
محمد ص فوی که متقاعدم کرد دو تا ای نوش تههایر را در قال

مقالهی حاض ر ترکی

و باینویس ی کشر .همچشیق تل ر

میکشر ای هرویان اهلار که با حساسیت ییاد نس ت به جزویات مقالهی مرا ای انگلیسی به هارسی برگرداند.
 1گفتو گوی ش ا با نخس ت وییر پیل یق و مل اورش علی امیشی مشتل رش د در وبس ایت تاریخ ایرانی به تاریخ  3دیما
 .15۳۱باییابیشد ای هدرس  http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/4877به تاریخ  11هگوست.
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ایق بخش را ای پتانس ی بس ی در مقیاس گس ترد محروم کرد اس ت نیایمشد قدری ص یق لوردن و
ظریی کاری اس ت .بایبیشی دیگری نیز در بخش پایانی بر روی استدلا میچ صورت گرهته است؛ به
ایق قرار ک ه اگرچ ه تمرکز بر نف ت به مهابه پدید ای مادی برلی ای کاس تیهای ناش ی ای چرلش
هرهشگی در ت اریخنگاری کار را ج ران میکشد اما به روایت ناکاملی ای کشل گری در میان کارگران
نفت مشجر میشود .بدون لحاظ نقش هگاهی ایدوولووی و سایمانیابی در کلیت تحلی

درک هرایشد

بس ی در جریان اعتص ابهای کارگران نفت در ایران و ش س تش ان در تم میق نوعی نار سیاسی
دموکراتیکتر و عدالتهمیزتر در جامعهی پا ای انقلاب نامم ق لواهد بود.
ایق اس تدلا در بخش پایانی مقاله و ای للا نقد دو تفس یر مس لهدارِ ط قه و هگاهی ط قاتی
پروراند شد است .تفسیرِ نخست ع ارت است ای درک سالتارگرایانهی ط قه که سوسیالیسر را ش
راس تیقِ هگاهی ط قاتی و پیامد گریزناپریر م اری ی ط قاتی میانگارد .بشا بر تفس یر پس تمدرنِ دوم
تقاب با ایق هر دو دیدگا و م تشی بر لوانل ی غیرج رگرایانه ای مارکا مق بر ایق باورم که تل
های مستق کارگران و سوسیالیسر نه پیامدی گریزناپریر بل ه پیامدی مم ق و مهلوب هستشد.
در نه ای ت مقالهی حاض ر بر گشجیشهی تاریخنگاری انقلاب ایران نیز میاهزاید .اعتص ابهای
کارگران نفت و پیامدهای سیاسی هنها به رغر اهمیت چلرگیرشان در مهالعات انقلاب ایران کرتر
به چل ر همد اند .در عوض ایق ادبیات بیل تر بر نقش روحانیت مره

و سایمانهای سیاسی تمرکز

کرد اس ت 1.اس تدلا لواهر کرد که اعتص ابهای کارگران نفت در ظهور قدرت دوگانه در اوالر
سا  1531کلیدی بودند .همچشیق ماهیت سیاسی و ملروط ره ری هیتالله لمیشی را در مقاب اعت ار
مره ی وی برجسته لواهر کرد.

 2بحث بس یار مختص ر اما مفیدی دربار ی اعتص ابهای کارگران نفت در پارس ا ( )1۳۹۳وجود دارد .ایق کتاب به نقش
اعتصابهای کارگران نفت در لل قدرت دوگانه نیز اشار میکشد اگرچه به سیاقی بسیار کلی .روایت دیگری را میتوان
در «کارگران نفت ایرانی در س ا های ( »)153۱-1531اثرِ ت .تِرنِر ( )1۳۹۱جُست .اشرف ( )15۹۳بهتریق روایت موجود به
یبان هارس ی را به دست میدهد .تاو

( )15۹2صاح تشها تکنگاریِ موجود دربار ی اعتصابهای کارگران نفت به یبان

هارس ی اس ت اما بی هن که ای اس شاد موجود بهر ی چشدانی بگیرد صرهاً به بایتولید غیرانتقادی روایت رسمی در ایق یمیشه
پردالته است؛ روایتی که در هن هیتالله لمیشی حموری برجسته دارد و نقش سایر نیروها دید نلد است.
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هرهشگ و یبان در ش

دهی به هگاهی ط قاتی ای مشاس ات اجتماعی اهمیت بسیار بیشتری دارند .در
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پیوندهای نفو و سیاسو
ای یمانی که حسیق مهدوی ( )1۳1۱ع ارت «دولت رانتیر» را ضرب کرد رابههی نفت و سیاست
در کل ورهای درحا توس عه را عمدتاً هن دسته ای دانلمشدان علوم سیاسی بررسی کرد اند که بر نقش
واس ههگرانهی درهمدهای مالی در رابههی نفت و سیاست متمرکزند .شماری ای تألیفات با استفاد ای
هیمونهای هماری هراملی اس تدلا کرد اند که وهور پو نفت همچون س دی بر س ر را اس تقرار
دموکراس ی عم میکشد؛ در حالی که مهالعات دیگری با اس تفاد ای روش ی س ان (بخشهایی) ای
دعاوی ایق ادبیات را که به «نفریق مشابع» ) (resource curseمل هور اس ت به چالش کل ید اند.
هنچشان که پژوهل ی جمعبشدی کرد « به نار میرس د هی ت مشص فه هشوی در مورد عمومیت ایق
هرضیه که نفت مانع استقرار دموکراسی است رأی نهایی را صادر ن رد است» (اس ارسق  2۱1۱ص.
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.)1۱۱۹

ی
در پایمیشهی ایق بقبس ت روشششالتی و مفهومی است که میتوان اهمیت دموکراسی کربش ِ
میچ ( ) 2۱11را ههر کرد .میچ

در عوضِ هروکاس تِ نفت به پو نفت توجه را به «ماهیت نفت و

چگونگی تولید توییع و مص رف هن» جل

میکشد تا به ایق وس یله «ش یو های مل خم مهشدس ی

مشاس ات س یاسی شبرلاستهو ای د جریانهای انروی» (صم )1-3 .را توضیح دهد .ایق استدلا برای
مورلان نیروهای کار جرابیت دارد .میچ مدعی اس ت که ش یو های تولید و توییع یغا س شگ در
س د ی نویدهر س یاس ت تود ای را مم ق میکرد مل خص اً به ایق دلی که «کارگران بهتدری در
ارت اط ب ا ی دیگر قرار می گرهتشد نه چشدان ای طری پیوندهای ض عییِ هرهشگ ط قاتی ایدوولووی
جمعی یا س ایمان سیاسی بل ه به واسهه ی مقادیر هزایشد و شدیداً متمرکز انروی کربشی که استخراج
بارگیری و حم میکردند به کور ها میریختشد و اس تفاد میکردند (میچ

 2۱11ص .)21 .توان

اللا اه شی در جریان انروی عمدتاً ای طری اعتص اب به کارگران ش لی ای «عاملیت اجتماعی-هشی»
میبخل ید که بس ی برای مهال هگری دموکراتیک را مم ق میکرد .میچ اس تدلا میکشد «جریان
نفت برللاف حرکت یغا س شگ نمیتواند بیواسهه ماشیشی را سرهر کشد که به لی عایر هدمها
مجا دهد ش

های نویشی ای قدرت سیاسی را تمریق کششد» (میچ

 2۱11ص .)5۳

بع دتر ب ه تف اوتهای «اجتماعی-هشی» میان جریانهای یغا س شگ و نفت که هر یک به یعر
میچ

ظرهیتهای متفاوتی برای بسی گری می ههریدند بای لواهر گلت .اما ابتدا باید با استدلا کلی

میچ پیش برویر؛ اس تدلالی که به موج
ترتی

هن دو ش

متفاوت انروی یعشی نفت و یغا س شگ به

با دو معشایی که میچ ای دموکراس ی مراد میکشد متشاظرند .شدر ایق معشای دوگانهو دموکراس ی
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«میتواند به ش یو های طرح مهال هی جهانی عادلانهتر و برابرتر برای همگان اطلاق ش ود .یا میتواند به
ش یو ای ای ح مرانی بر جمعیت ها اش ار داش ته باش د که رضایت عمومی را همچون ابزاری به دست
میگیرد تا با چشد ش قه کردن جهان واحد هدم ها عرص ه را بر لواس ت برابری و عدالت تشگ کشد
(میچ

 2۱11ص.)۳ .
ایق ادعاها چشدیق ایراد دارند .ایراد او که قادر نیس تر ایقجا به بحث بگرارمش هروکاس ت

نیروهای هعا در گرار به دموکراس ی در اروپای اوالر س د ی نویدهر و اوای سد ی بیستر به نیروی
جمعی کارگران معدن اس ت 1.هنچه ای یاویهی موض وم مقالهی حاض ر واجد موض وعیت بیشتری
اس ت تشاق

ها و کاس تیهایی هس تشد که ای مفهومپردایی میچ دربار ی ش یو ی برسالت مشاس ات

س یاس ی ای د جریانهای انروی برمیلیزند 2.میچ بر هن است که گرار ای یغا سشگ به نفت روند
ب ه نف ت ق درت جمعی مع دنک اران را تحلی

بُرد و ک ارگرانی ب ه همیق ان دای بیتوشوتوان را بر

جایشان نلاند و ای ایق طری به تمعیی چپ و برهمد ش

های صشفیگرایانهی دموکراسی دامق ید.

در ل اورمی ان ه توس ع هی دیرهشگ ام ص شع ت نف ت بر س ر را توان ایی کارگران در بهر گیری ای
ییرس التهای نفت برای برسالت شیو های ملثرِ پیل رد مهال ات سیاسی برابریلواهانه «مانع ههرید»
(میچ

 2۱11ص  .)۹۱ب ا ایق حا میچ مدعی اس ت هن گا که ایجاد ییرس التهای نفتی در

لاورمیانه کلید لورد
ش رکتهای نفتی همزمان ییرس الت های لایم برای اعتراض ات سیاسی را نیز پی
میریختش د .نق اط هس ی

پ ریری یعشی ج اه ایی که جش شها میتوانس تشد به

س ایم اندهی بپردایند و اعما هل ار کششد ایشک مجموعهای ای چا های نفت
لهوط لوله پالایل گا ها را ههقها اس لهها و مس یرهای کلتیرانی در سراسر
ل اورمی ان ه را در بر میگرهت .ایق نقاط م انهای بههرپیوس تهای بودند که به
 5برای مهالعهی روی ردی به مس لهی گرار به دموکراس ی که بر عاملیت ط قهی کارگر تمرکز میکشد اما در چارچوب
کلیتر تعام های ط قهی کارگر با دولت و سالتارهای قدرت بیقالمللی نگا کشید به
Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber, and John D. Stephens. Capitalist Development
and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
 ۱لوانش انتقادی لود مق ای کتاب دموکراس ی کربشی قویاً با مقالهی انتقادیِ لابان ( )2۱15هرپوش انی دارد .جایی که به
لابان ارجام داد ام به قصدِ هن است که روشق کشر نقدم مستقیماً ای او به وام گرهته شد است.
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گرار به دموکراسی را در غرب و همچشیق در لاورمیانه به تشگشا اندالت .در غرب گرار ای یغا سشگ
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یمیق م اری برای مجموع های ای مه ال ات معهوف ب ه هیادیهای س یاس ی و
ش

های برابریلواهانهتر حیات ت دی شدند( .ص)1۱5 .

وی سپا نمونههایی ای اعتراضات کارگران نفت به دست میدهد :اعتصاب در پالایلگا حیفا و
لرابکاری در لد لولهی کرکوک-حیفا در س ا 1۳5۱؛ اعتص ابهای س ا های  1۳۱۱و  1۳۱۹در
میدانهای نفتی کرکوک و در ایس تگا پمپاو  K3نزدیک ش هر حدیهه که جش ش کارگریِ در حا
عروجی را که در انقلاب ووویهی س ا  1۳3۹در عراق نقش مهمی داش ت رادی ا کرد؛ اعتص اب در
پالایل گا حیفا در س ا 1۳۱1؛ اعتصابهای هبادان در سا های  1۳۱3-۱۱و 1۳31-35؛ اعتصابهای
هرام و در عربستان سعودی در سا های .1۳۱۹-۱۳
ش رکتهای نفتی قدرتهای اس تعماری و مقامهای رس می محلی موه ش دند جلوی ت دی
| نقد اقتصاد سیاسی |

اعتراض ات کارگران نفت به جش شهای اعتراض ی وس یعتر را بگیرند؛ مس لهای که میچ را به ایق
نتیجهگیری رهشمون ش د که «اگرچه میدانهای نفتی ایس تگا های پمپاو لهوط لوله و پالایلگا های
لاورمیانه به محم م اریات س یاس یِ پُر جوشولروش بد ش دند اما به کارگرانِ درگیر قدرتی
هرردیی شق درت مع ادنک اران یغ ا س شگو برای هل س ایی ناامهای انروی و برپاس ایی نامی
دموکراتیکتر نمیبخل یدند (میچ

 2۱11ص .)1۱۹ .با ایق حا میچ نه ای هن دس ته ویژگیهای

مادی صشعت نفت که در وهلهی او یمیشه سای بسی کارگران نفت شدند و نه ای هن دسته ویژگیهای
مادی صشعت نفت که ش ست ایق بسی گریها را رقر یدند ت ییق روششی اراوه نمیدهد .نزدیکتریق
چیز به نوعی ت ییق که میچ پیش میگرارد ع ارت اس ت ای اش ار به دو اعتص اب عمومی کارگران
نفت باکو در ووویهی  1۳۱5و دس ام ر  1۳۱۱و توض یحِ ایق که در ایق مورد مل خم صشعت نفت ای
حیث گردِ هر هوردن تمرکز عایمی ای کارگران و تولید نفت برای مص رف انروی ص شعتی به ص شعت
یغا سشگ ش اهت داشت (لابان .)2۱15
دو مل

مرت د به هر دیگر نیز وجود دارد« .الگوی بسی نیروی کاری که ...در باکوی هستانهی

سد ی بیستر ملاهد میشود» هن گونه که مها های لود میچ ای لاورمیانه گویای هن است «استهشا
ای هب» درنی ام د (میچ

 2۱11ص م .)55-53 .ای ایق گرش ته هنچشان که لابان ( )2۱1۱اذعان

میدارد ایق روای ت توض یح نمیدهد چرا اگر ماهیت وووش یمی نفت مانعِ تعییقکششد بر س ر را ِ
مخت س اییِ جری ان نف ت بود در ل اورمی ان ه «ق درت التلا یایی شدر جریان نفتو را نه کارگرانِ
ادار کششد ی ص شعت نفت بل ه دولت س ایماندهی میکرد» .س رانجام ایق روایت تأثیر روندهای
عمومی س رمایهداری مح

نمونه ا توماس یون را که به ص شعت نفت مشحص ر ن ودند بل ه قدرت
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جمعی کارگران را در معادن یغا س شگ ص شعت نفت و س ایر مح های تولید در نیمهی دوم س د ی
بیستر تحلی میبردند نادید میگیرد.
ایق تش اق

گوییه ا را میتوان به ههر ش یوار ی شreifiedو میچ ای نفت ردیابی کرد؛ ههمی

مولد ادعاهایی عام و جهانش مو که بیش ای هن که باید ماتریالیس تی هس تشد و همزمان کرتر ای هن
که باید .بحث میچ دربار ی ماهیت نفت و تولید هن هاقد بُعد مادی است به ایق معشا که به بسترهای
م ادی مل خم ت اریخی و جاراهی ایی عشایت چشدانی ندارد .در عیق حا روایت میچ ییاد ای حد
ماتریالیس تی اس ت مل خص اً ای ایق حیث که به گونهای با انروی طرف میش ود که گویی شانرویو
عاملیتی ای هنِ لود دارد و در نتیجه نقش میانجی هرهشگ ایدوولووی و س ایمانیابی را در ش

دهی

به کششهای جمعی کارگران نفت نادید میگیرد .ایایقرو میچ ( )2۱11هش ارا دعوتمان میکشد
به تاییر سیاسی نه همچون کارِ دستِ «جش شهای اجتماعی بل ه به چلرِ هرایشد سرهر کردن ماشیقها»
ناچیزی برای عاملیت انسانی و حدوث تاریخی باقی میگرارد.

اعتصابهای کارگران نفو :نفو ریختن بر آتشِ انقلاب
اعتصابهای گسترد ی کارگران نفت در  1531در تاریخ ایران بیسابقه ن ودند .نخستیق اعتصاب
عمومی در ایران در س ا  15۱۹در هبادان به وقوم پیوس ت؛ رلدادی که پا به ص حشه نهادنِ ط قهی
کارگر در مقام یک باییگر س یاس ی جدیدالورود را اعلام میکرد و پتانس ی ِ ش
یعشی اعتص اب ص شعتی را به ری میکل ید (کرونیق  .)2۱1۱پتانس ی ایق ش

تای ای ای اعتراض
ای اعتراض مجدداً در

جریان اعتص ابهای س ا های  152۹ 1523و  155۱-1552به نمایش گراش ته شد .به دن ا کودتای
س ا  1552علیه نخس توییر محمد مص دق که نفت را در س ا  152۳ملی کرد بود کشل گری
کارگری در ص شعت نفت متأثر ای عواملی چشد به شدت هروکش کرد .در صشعت نفت هزاران کارگر
باتجربه به باینل ستگی پیش ای موعد واداشته شدند .ممشوعیت اتحادیههای کارگری و سرکوب حزب
تود و ج ههی ملیِ دکتر محمد مص دق مشابع سایمانی کارگران نفت را در یمانی که ناارت بر مح
ک ار ش دت میگره ت تم عیی کرد .س رکوب و هراساه شی تشه ا بخل ی ای م اجرا بود؛ غیاب
اعتصابهای مهر در طو دههی چه لورشیدی نتیجهی به ود مزدها و شراید یندگی نیز بود.
سر و کلهی اعتصابهای صشعت نفت مجدداً در دههی پشجا لورشیدی پیدا شد به ایق دلی که
کارگران انتاار داش تشد ای اهزایش درهمدهای نفت بهر مشد ش وند .علاو بر ایق لی کارگران نفت

| نقد اقتصاد سیاسی |

بشگریر (ص .)1۱۳ .هم انگون ه که در بخش نهایی اس تدلا لواهر کرد ج رگراییِ کربشی هم ای
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(ش

 )1که اوالر دههی چه و اوای دههی پشجا لورش یدی به ایق ص شعت س راییر ش د بودند

لاطر ای ای س رکوب لردکششد ی س ا  1552در ذهق نداش تشد .در مهالعهای که بر روی تألیفات
چپگرایانه و گزارشهای س الانهی سفارت همری ا در ایران دربار ی نیروهای کار انجام دادم هلت
مورد اعتص اب در ص شعت نفت در بای ی یمانی س ا های 1531-153۱مل اهد کردم .مهال ههای
کارگران در ایق اعتص ابها بر مزد تعهیلات مزد اض اههکاری و ش راید کار متمرکز بود و رش د
هگاهی صشعتی و اعتماد به نفاِ کارگران نفت را بایتاب میداد .به عشوان نمونه در تاریخ بیستوپشجر
اس فشدما  153۱حدود  1۱۱کارگر ش رکت تهران جنوب (که ی ی ای مقاطعهکاران پالایلگا تهران
بود) در اعتراض به عدم پردالت عیدی س ا نو به اعتص اب دس ت یدند اما همان روی پا ای هن که

| نقد اقتصاد سیاسی |

مقامات وعد ی رسیدگی به نارضایتیهایلان را دادند به سر کار بایگلتشد.

ش
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نیروی کار صشعت نفت به موایات رشد کمّیاش طی دههی پشجا لورشیدی دستخوش تاییرات
کیفی نیز قرار گرهت .برای مها مهاجرت ای روستا به شهر بر گرایشهای هرهشگی کارگران نفت تأثیر
گراش ت .در تهران بسیاری ای کارگران شاغ در پالایلگا کارگران مهاجری بودند که سابقهی کار
در کارگا های کوچک اطراف بایار را داش تشد در حالی که در هبادان کارگرانِ تای اس تخدامش د
هریندان کارگران نفتی بودند که مدتهای مدید در محید ش هری و ص شعتی ییس ته بودند.

اغل

ایایقروی اه ار سشتی و مره ی در میان دستهی او بیش ای دستهی دوم رواج داشت.
دومیق تاییر س راییر ش دن نس

جدیدی ای کارمشدان و مهشدس ان به صشعت نفت بود (ش

.)1

کارکشان ش رکت نفت عمدتاً به کارگران و کارمشدان تقس یر میش وند .ولی قاب توجه اس ت که
کارمشدان رد پاییق ای لحاظ جایگا ط قاتی با لوانش مارکس ی کارگر یقهس فید محسوب میلوند در
ص ورتی که کارکشان رد بالا در نقش مدیریت در جایگا ط قه متوس د قرارمیگیرند .بس یاری ای ایق
دانلگا به پستشان لورد بود .تعدادی ای سمپاتهای حزب تود همچشان در صشعت نفت ملاو به
کار بودند اما نفوذ کمونیس رِ هوادار مس وی هنها همپای مُد ش دن ایدوولوویهای رادی ا جدید
اهو کرد بود .انجمقهای اس لامی دانل جویی هر اندیل ههای لی را -اس لامی مهدی بایرگان را نل ر
میدادند و هر اید های اسلام انقلابی علی شریعتی را که با درهرهمیزی اسلام شیعی با مارکسیسر قسمی
الاهیات رهاییبخش جهانسومی سرهر کرد بود .در مصاح ههایی که با کارگران نفتِ ملارکتکششد
در انقلاب به عم هوردم اغل

ای شریعتی به عشوان یک مش ع الهام مهر نق قو میشد .ایق ن ته ن اید

غاه گیرکششد باش د که شریعتی در اوالر دههی چه و اوای دههی پشجا لورشیدی به ایراد پار ای
س خشرانیها در انجمق اس لامی دانگکدپ نفو آبادان پردالت سخشرانیهایی که نسلی ای مهشدسان
صشعت نفت را تربیت کردند.
گرو های چپگرای جدید که در اوالر دههی چه لورش یدی حو محور استراتژی م اری ی
مس لحانه سربرهوردند در میان کارگران نفت نیز به نفوذ نس ی دست پیدا کردند .سایمان ر مندگان
ص اح

هس ته کوچ ی در پالایل گا هبادان بود و س ایمان چریکهای هدایی در پالایل گا تهران و

میدانهای نفتی چشدیق عم و داش ت 1.گا اندیل ههای چپگرایانه را معلمان دبیرس تانها یا مراکز
 3مص اح هی نویس شد با کارگر نفتی که پیش ای انقلاب ی ی ای اعم ای ر مندگان در پالایلگا هبادان بود دهر ووویهی
 2۱15دِلفت.

| نقد اقتصاد سیاسی |

کارمشدان تای وارد تحت تأثیر مجموعهای ای اندیلههای سیاسی قرار داشتشد که در دور ی دبیرستان یا
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تربیت و همویش کارگران نفت نل ر میدادند .مح

نمونه حل مت رویس ی که در پالایل گا تهران

شاغ بود به لاطر میهورد که نه هقد ای پدرش کارگر نفتی که لاطرات یند ای ای اعتصاب بزرگ
کارگران نفت در س ا  1523در ذهق داش ت بل ه همچشیق ای دو معلر مدرس هی کارهمویان شرکت
نفت متأثر بود1.
سرانجام هواداران هیتالله لمیشی کوشیدند بدیلی اسلامی در مقاب ایدوولوویهای چپگرایانه
عرض ه کششد .در ایق یمیشه مرتم ی مههری متحد نزدیک هیتالله نقل ی کلیدی ایفا کرد .علاقهی
مههری به هلس فه و مارکس یس ر و تدریااش در دانل د ی الاهیات دانل گا تهران او را با ط قهی
متوسد تحصی کرد و انجمقهای اسلامی دانلجویی و انجمقهای متخصصان نایر جامع ی اسلامی
مهندسان در تماس قرار میداد .برلی ای کارمشدان ای للا هم اهای دانلجویی و مساجد تحت تأثیر
| نقد اقتصاد سیاسی |

اس لامگرایی هیتالله لمیشی قرار گرهته بودند .به عشوان نمونه پار ای ای کارگران پالایل گا هبادان
ارت اطش ان را با مهرتریق روحانی ش هر غلامحس یق جیمی که حامی لمیشی بود حفک کردند (مرکز
بررس ی اس شاد تاریخی ویارت اطلاعات  .)15۳2کششگرانی همچون محمدجواد تشدگویان (-152۳
 )15۱۹نیز که ای سا  15۱1تا  1531دانلجوی دانگکدپ نفو آبادان و دبیر انجمق اسلامی هن بود
در نل ر اندیل ههای هیتالله لمیشی نقش داشتشد .تشدگویان پا ای هن که در سا  1531در پالایلگا
تهران مل او به کار ش د مرت

به هره رانش در پالایل گا هبادان س ر میید 2.او پا ای س قوط

سلهشت برای دور ی کوتاهی نخستیق وییر نفت جمهوری اسلامی شد.
به ایق ترتی

دههی پشجا لورشیدی شاهد ش

گیری ش هی کوچ ی ای هعالان کارگری بود

که در کور ی مشایعات مح کار هبدید شد بودند و در اتصا ایق مشایعات به جش ش انقلابی وسیعتر
که در دیما  153۱در قال

تااهرات تود ای نمود یاهت نقلی جدی ایفا کردند .موج ایق تااهرات

در ما های او  1531قدرت گرهت اما در تابس تان عق

نل س ت .موج تااهرات اوای ش هریور

مص ادف با ما رمم ان مجدداً برلاس ت و در تاریخ هفدهر ش هریور ( 1531جمعهی سیا ) به شدت
س رکوب ش د .چشیق به نار می رس ید که رویر همانشد چشد نوبت گرش ته ای بحران س یاسی جان به در
لواهد برد .در تاریخ ش ل ر مهرما  1531پیشبیشی هوانا اطلاعات دهام همری ا ای ایق قرار بود که
«انتاار میرود ش ا طی د س ا هتی هعالانه در قدرت بماند» (به نق ای برگیق  1۳۳1ص .)۱11 .اما
 . ۱رویسی ( 2۱هوری  .)1۳۳3مصاح ه توسد  .احمدی .انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران برلیق.
1

ادار ی حراس ت ش رکت نفت (بیتا) .محمدجواد تشدگویان کارمشد ش رکت ملی نفت ایران .ش مار ی سشد .۱۱5۹5۱22

هرشیو مرکز اسشاد انقلاب اسلامی تهران.
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طی دو ماهی که در پی همد با س رایت اعتراضها به مح های کار و وقوم اعتص ابهای گس ترد در
بخشهای اقتصادی عمد جش ش انقلابی ماهیت متفاوتی به لود گرهت.
در ص شعت نفت اعتص ابها چهار مرحله را پل ت س ر نهادند .هفدهر ش هریورما ش ماری ای
کارگران تحص شی در مقاب پالایلگا تهران تدارک دید بودند که تصادهاً با وقایع لونیق هن روی در
میدان واله همزمان ش د .بعدتر اعتص ابها به س ایر پالایل گا ها و میدانهای نفتی اهوای گچس اران و
هغاجری در جشوب نیز کل ید ش دند .ایق باعث ش د س اواک در گزارش ی قید کشد که اعتصابهای
کارگران نفت «در س ا های الیر نمونهی مل ابهی نداشته است .به نار میرسد که اعتصابها در میان
کارگران ش رکت ملی نفت بس یار سریع به را اهتاد باششد» 1.در تهران جمعهی سیا به کاتالیزور مهر
اعتصابها ت دی شد و در هبادان هتشسویی سیشما رکا در واپسیق رویهای مرداد که نزدیک به
مهرم ا که میرس یر مقامات امتیایهایی به کارگران اعها کرد و ره ران اعتص اب را ترس اند و
اعتصابها هرونلستهاند.
موج دوم اعتص اب ها یمانی هغای ش د که کارگران نفت هبادان در بیس توچهارم مهرما 1531
دست به تحصق یدند .دو روی بعد کارمشدها در ادارات شرکت نفت اهوای اعتصابی را هغای کردند که
 55روی به طو انجامید .تقری اً در همان مقهع کارگران در میدانهای نفتی نزدیک اهوای نیز دس ت ای
کار کل یدند .ایق موج دوم اوای هذر با اعزام ارتش توس د دولت به میدانهای نفتی و پالایل گا ها
رنگ بالت اما تا هن یمان کارگران نفت به سایمانیابی ملثرتری دست یاهته بودند.
در پالایل گا هبادان کارگران اوای هبان یک کمیتهی اعتص ابِ  15نفر تل ی دادند (کارگر
نفت ایرانی  .)1۳۹۱هنها با کمیتهی اعتص اب کارمشدان در اهوای شیعشیو انجمن کارکنان صنعو
نفو که ش ام  ۱۱نمایشد ی مشتخ

ای ادارات مختلی ش رکت نفت در ش هر بود در ارت اط بودند.

ی ی ای اعمای ملسا ایق انجمق کارمشدان هرایشد انتخابات را ایقگونه شرح میدهد:

 ۹س اواک ( ۱مهر  .)1531گزارش دربار ی اعتص ابات کارگران .ش مار ی س شد -53۱2پ .هرش یو ملس س هی مطالعات
تاریخ معاصر ایران تهران.
 ۳در هن یمان رویر ش ا مقص ر هتشس ویی ش شالته ش د اما شواهدی که بعدتر رو شد ای همدستی هعالان اسلامگرا پرد
برمیداشت.

| نقد اقتصاد سیاسی |

 ۱۱۱کل ته به جا گراش ت پای بس یاری ای کارگران نفت را به س یاست بای کرد 2.هرچشد به نیمههای
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نمایشدگان با رأی مخفی انتخاب نمیشدند .رأیگیری پیش چلر همگان صورت میگرهت.
ما ههرس تی را به دیوار میچس اندیر .مردم میهمدند و اس رش ان را کشار نام کاندیدای
دلخوا شان امما میکردند .به طور معمو برای هر پست پش یا شش کاندیدا وجود داشت.
نخس تیق وظیف هی ایق نم ایشد ها س ایماندهی انجمق کارگران هشی و اداری بود .به همیق
جه ت م ا ایق مجموع ه را کمیتر ی سررا مراندهندپی کارکنان صررنعو نفو
مینامیدیر( .کارگر نفت ایرانی  1۳۹۱ص)2۳5 .
ایق انجمق در هفت هی هغاییق هذرما با انتخابات کمیت ی هماهن ی رس میت بیشتری پیدا
کرد .در پالایل گا تهران یک کمیتهی اعتصاب مخفی متل

ای کارگران ای شهریور به هن سو هعا

بود اما کمیتهی جدیدی شام کارمشدان نیز در هفتهی سوم هبانما تل ی شد .دواید نمایشد ی ایق
| نقد اقتصاد سیاسی |

کمیته ای قس متهای شدواید گانهیو مختلی پالایل گا انتخاب ش د بودند (پلاس چی  .)15۳۱اوای
هذرم ا سررندیکای مگررترر کارکنان صررنعو نفو ایران ب ا هدف نمایشدگی کارگران و
ک ارمش دان در ص ش ایع نف ت گای و پتروش یمی هغای به کار کرد اگرچه حوی ی هعالیت ایق کمیته
بهندرت ای سهح تهران هراتر میرهت.
ترکی

کمیته های اعتص اب جا به جا متایر بود اما اعم ای اص لی اغل

س ایمانهای چپ س

عم و یا س مپات

ولار عمدتاً هداییان و به درجاتی کمتر حزب تود بودند .س ایریق هواداران

هیتالله لمیشی یا مس تق بودند .ایق ن تهی ش ایان ذکری اس ت که هشگام وقوم اعتص ابها چپِ
س ایمان یاهته در میان کارگران نفت حمور نس تاً ضعیفی داشت اما با استمرار اعتصابها چپ اعمای
جدیدی را جرب کرد و بر دامشهی نفوذش اهزود .در اهوای  53درصد نمایشدگان کمیتهی اعتصاب که
هبان  1531انتخاب ش د بودند مارکس یس ت بودند .اگرچه متعاق

سرنگونی سلهشت حامیان هیتالله

لمیشی در اوتلاف با چهر های اس لامی لی را نایر مهدی بایرگان رویا دولت موقت کوشیدند چپ
را به حاشیه برانشد و انتخابات جدیدی سامان دادند که در هنها چپ تشها  13درصد هرا را کس

کرد.

در ایق مقهع هقد  3نفر ای  ۱۱عم و کمیتهی اعتص اب پالایل گا هبادان مارکس یست بودند (واششگتق
پس ت  2۱هوریه  .)1۳1۳چپگرایان تشها ره ری س ایمان کارگران پیمانی ص شعت نفت را بر عهد
داش تشد 1.هرچشد که باید ذکر کرد اکهر اعم ای اس لامگرای کمیتههای اعتص اب و بعدتر شوراهای
1 Safavi, Mohammad. "The Voice of the Workers: Iran’s Labour Movement and
Reflections on the Project Seasonal Workers’ Union of Abadan, 1979–1980." In Iran’s
Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism, edited by Peyman
Vahabzadeh. Cham: Palgrave Macmillan, 2016.
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اس لامی به جشاح پوپولیس تِ حامی ش لی ای لودگردانی شکارگریو تعل داش تشد و به همیق س

در

س ا های  153۹-۱۱با مدیران پس اانقلابی درگیر شدند تعارضی که نهایتاً به سرکوب و انحلا شوراها
مشجر شد.
کارگران نفت با تقویت س التار س ایمانیش ان در نیمههای هذرما  1531اعتص اب را ای س ر
گرهتشد ایق بار با مهال اتی هش ارا س یاس ی که بر کشار گیری ش ا متمرکز بود .پل تبشدِ هرالوان
هی تالل ه لمیشی برای اعتص ابی عمومی ب ه ت اریخ یایدهر هذر که با هغای ما محرم مص ادف بود
سندیکای مگترر هرالوانی برای اعتص اب عمومی در صشعت نفت صادر کرد .پالایلگا هبادان بار
دیگر ابت ارعم را به دست گرهت اما اعتصابها در رویهای بعد به س وهای نفتی و میدانهای نفتی
اهوای و مارون نیز سرایت کردند (واششگتق پست  ۱دسام ر  .)1۳1۹در گچساران و هغاجری کارگران
را بهیور به کار واداش تشد اما اعتص ابها هغای هفتهی پایانی هذرما ای س ر گرهته ش دند .هشگامی که
ایق ترتی

اهزایش سرکوب دولتی اثر ع ا به جا نهاد (پارسا  1۳۹۳ص.)1۱۱ .

هنچ ه مرحل هی چهارم و پایانی اعتص ابهای کارگران نفت را که در رویهای هغاییق دیما
 1531هغ ای ش د ای مرحل هی ق ای هن متمایز میکرد نه نوعی میانپرد بل ه تحولی کیفی بود .در
ش رایهی که کمیته های اعتص اب کارگران نفت کشتر تولید نفت را در س هح محلی به دس ت گرهته
بودند هیتالله لمیشی کمیتهای تل ی داد تا اعتص ابهای کارگران نفت را در سهح ملی هماهشگ
کشد .بعدتر به ایق مرحله که تا اوای بهمقما به طو انجامید بایلواهر گل ت اما ابتدا به مهال ههای
کارگران نفت نگاهی بیشداییر.
نزد کس انی که کارگران نفت را نوعی «اش راهیت کارگری» تلقی میکردند اعتص ابها مایهی
ش گفتی عایمی ش دند .اگرچه چشیق روی ردی بر تفاوتهای چل رگیر میان کارکشان ص شعت نفت
(شتفاوتهایو کارگران یقهس فید و یقههبی؛ رس می و پیمانی) ش راید کاری طاقتهرس ای کارگران
نفت به طور ک و ارت اطاتش ان با اجتماعات وس یعتر ط قهی کارگر چل ر میپوش ید .اعتص ابهای
کارگران صشعت نفت مانشد سایر انوام اعتراض ط قاتی هرایشد نامتواین و پیچید ای ای بسی اجتماعی
و تقریر مه ال ات را دربر میگرهت که به عوام متشوعی نایر موقعیت هرد در هرایشد کار س شتهای
کششگری و همچشیق گرایشهای س یاس ی قومیتی و مره ی وابسته بود .ال ته کارگران نفت ای حیث
تمای به اعتص اب با ی دیگر تفاوت داش تشد اما تششهایی که شای ایق بابتو بروی میکرد معمولاً با
اقشام یا هل ار اجتماعی مرتفع میش د (لس روش اهی  .)15۹1اهعا لل ونتهمیزی اگر ری میداد

| نقد اقتصاد سیاسی |

مقامات کارگران اعتص ابی را تهدید به الراج کردند  ۱۱۱۱کارگر نفت کارش ان را رها کردند و به
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تکوتوک بود و مدیران ایرانی و لارجی را هماج قرار میداد .و ایق اعم ای س ایمانهای س یاس ی
مسلح و نه کارگران نفت بودند که مرت

چشیق اعمالی میشدند1.

کارگران نفت مهال ات متشوعی داش تشد که به واس ههی جوّ انقلابی هراگیر و رویارویی کارگران
نفت با دولت در مقام کارهرمایلان بهسرعت ای مهال ات اقتصادی به سیاسی تاییر جهت دادند .لوانش
دقی مه ال ات اعتص ابه ای ک ارگران نف ت تص ویری ای هگ اهی ط ق اتیِ ش

گرهته در میان

مل ارکتکششدگان هعا به دس ت میدهد .ایق مهال هها مل خم و جزیی بودند و به چهار مقولهی
مهال ات اقتص ادی مهال ات حو نابرابری اش تاا مهال ات س یاس ی مربوط به مس او مح کار و
شمهال ات مرت د باو سیاستهای ملی و بیقالمللی دولت تقسیر میشدند .مساو اقتصادی شام اهزایش
دس تمزدها و عدم پردالت مزایا و ح مس

ق (اطلاعات  1مهر )1531؛ کم ود لانههای ش رکتی

| نقد اقتصاد سیاسی |

پ اداشه ای کار هشی و ش راید هبوهوایی هزیشهی ناهار در هشگام کار (اطلاعات  2مهر )1531؛ و
نابرابری میان کارمشدان و کارگران در شرکت ملی نفت ایران (اطلاعات  15مهر  )1531بود.
مهال ات مربوط به ح اش تاا برابر ناظر بر تفاوتهای میان کارگران رس می ش رکت ملی نفت
ایران و کارگرانِ موقت شرکت ملی نفت یا مقاطعهکارهایش بود .مهال ات مربوط به سیاست مح کار
بر الراج تعدادی ای مدیران متهر به هساد و الراج کارکشان لارجی شرکت نفت و تل ی اتحادیههای
کارگری مس تق مل تم بود (اطلاعات  2هبان  .) 1531هن دس ته ای مهال ات س یاسی که ای مح کار
هراتر میرهتشد ای ایق قرار بودند :ادغام ش رکت ملی نفت ایران با شرکو خدمات نفتی ایران که
تحت مدیریت ش رکتهای نفتی بیقالمللی بود و لاتمهبخلی به صادرات نفت به اسراوی و ههریقای
جشوبی (اطلاعات  ۹هبان .)1531
به اوای هبان  1531که می رس یر مهال ات اعتص اب های کارگران نفت وجهی تمام ًا س یاسی به
لود گرهتهاند .ههرست ییر که کارمشدان جشوب مشتلر کردند ایق ن ته را به وضوح نلان میدهد)1 :
پایان ح ومت ناامی؛  )2هم اری و هم س تگی کام با معلمان اعتصابی؛  )5هیادی بیقیدوشرط همه
ی یندانیان س یاس ی؛  )۱ایرانیسایی نیروی کار صشعت نفت؛  )3انجام همهی م ات ات به یبان هارسی؛
 )۱لروج همهی کارکشان لارجی ای کلور؛  )1پایان ت عی
ق انون مس
 1۱مح

ق تای تص وی

علیه کارمشدان و کارگران ین؛  )۹اجرای

مجلا دربار ی کارگران و کارمشدان؛  )۳حمایت ای مهال ات کارگران

نمون ه دوم دیما  153۹س ه تفشگدار س ایمان چری ی اس لامگرای موحدیق به کمیق مدیرعام همری ایی

ش رکت لدمات نفت در اهوای نل ستشد و او را به قت رساندند .مالک بروجردی ی ی ای مقامات ایرانی نفت همان روی به
دست منصورون دیگر سایمان چری ی اسلامگرا ترور شد.
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تولید مانشد انحلا س اواک؛  )1۱تش یه ویرا و مقامات دولتی بلشدپایهی هلود به هس اد؛  )11کاهش
برنامهی کاری لدمههای حفاری هراساحلی (بیات  1۳۹1صم.)۹۱-۹1 .
نارض ایتیهای اجتماعی اقتص ادی و س یاس ی کارگران نفت قویاً با مهال ات جش ش انقلابی همسو
بود .برای مه ا ک ارگران ب ه واس ههی هیردگیش ان ای نابرابری میان هنها و کارمشدان لود را با
مهال هی عدالت اجتماعی توس د جش ش انقلابی همد مییاهتشد .برای هنها گرایش ض دامپریالیس تی
جش ش انقلابی اید ی انتزاعی ن ود؛ ت لور رنجل ی بود که نس ت به کارکشان لارجی که حمورشان در
جایگا های برتر ص شعت نفت طی دههی پشجا لورش یدی اهزایش یاهت احس اس میکردند :در حالی
که در س ا  15۱1به ایای هر  1۱۱کارمشد ایرانی  ۱نفر عمو لارجی در میان کارکشان حمور داشت
ایق نس ت در سا  153۱به  15به ایای هر  1۱۱عمو شایرانیو تاییر یاهت (مرکز همار ایران  .)1531هر
کارگران و هر کارمشدان تجربهی س رکوب دولتی در مح کار را داش تشد و ای ناس ای های رتوریک
میگراش ت هگا بودند .درعیقحا کارگران پیمانی انقلاب را به چل ر هرصتی برای پیل رد مهال هی
ادغام در نیروی کار رس می مینگریستشد .مهرتر ای همه کارگران نفت ای جایگا محوری صشعتشان
در مشایعات ملی گرشته هگا بودند و لود را با شعارهای ضدامپریالیستی انقلاب همسو مییاهتشد.
اعتصاب های کارگران نفت دولت را هل کرد و درهمدها و اقتدارش را کاهش داد و در عوض
روحی هی اپوییس یون را تقوی ت کرد .همانطور که روینامهنگاری در هن یمان پیشبیشی کرد «بقای
دولت مم ق اس ت به ایق بستگی داشته باشد که شا بتواند اعتصابهای کارگران نفت را لاتمه دهد
پیش ای هن که کاهش درهمدهای حاص ای صادرات نفت با سایر هثار انقهام هرایشد تولید ترکی شود
و اقتص اد ایران را به هش وب تمامعیار ب ل اند (واش شگتق پست  5نوام ر  .)1۳1۹ش

 2کاهش قاب

ملاحاهی تولید نفت پا ای اوجگیری اعتصابها در هذرما  1531را نلان میدهد که در نتیجهی هن
درهمد ایران ای  ۱۹میلیون دلار به  ۱3میلیون دلار در روی رس ید (اطلاعات  1۱هبان  .)1531با اس تمرار
اعتصابها لودروهای ناامی و ویارتلانهها به طریی هزایشد با کم ود سولت روبرو شدند.

| نقد اقتصاد سیاسی |

نوسایانهی دولت که انوام هیادیها را وعد میداد اما استقلا هردی و جمعی در صشعت نفت را ییر پا
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ش

 :2تولید نفت (میلیون بل ه در روی)

اعتص ابهای کارگران نفت در همان حا که بهش دت به ظرهیت اجرایی مالی و سرکوبگری
دولت ضربه ید اثری مع وس بر جش ش انقلابی بر جای نهاد .اعتصابهای کارگران نفت چشان کم ود
س ولتی رقر ید بود که نمیتوانس ت ای چل ر کس ی مخفی بماند .پا ای هن که رادیو اعتص اب
کارگران ان ارهای نفت شهر ری در تاریخ  2۳مهرما  1531را اعلام کرد هزاران نفر به پمپهای بشزیق
هجوم بردند .روی بعد روینامهی پرمخاط

اطلاعات بر صفحهی اولش تیتر ید «کم ود بشزیق تراهیک

تهران را بهر ریخت» .برای نخس تیق بار رسانههای رسمی به طور گسترد اعتصابهای کارگران نفت
را پوش ش دادند و به ایق واس هه رس انه ها کمک کردند ایق اعتص ابها در گفتمان انقلابی جایگاهی
مرکزی پیدا کششد و اعتماد به نفا کارگران نفت تقویت شود.
با ش دتگیری کم ودهای سولت طی اوالر هذر و اوای دیما  1531هگاهی ای بحران سیاسی
در میان قل ر هزایشد ای ای ایرانیان که ت عات کم ود س ولت را در ص یهای رویانه تجربه میکردند
رشد یاهت (به تصویر نگا کشید) .ایایقرو کارگران نفت با هماج قرار دادن کالایی که هر دولت و هر
اکهریت ایرانیان وابستهاش بودند به لل شمهای ای هنچه کِریمق ( )2۱۱۱جش لی «ماندگار» شviableو
میلواند کمک کردند جش ل ی که در ذهق شرکت کششدگانش قاب تصور و ییست پریر میشود .ای
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ایق یاوی ه نف ت ب ه موایات هن ک ه ای مح ه ای تولی د به جریان میاهتاد و پالایشیاهته به مح های
مصرف در شهرها و روستاها رهسپار میشد هگاهی انقلابی را نیز انتقا میداد و مشتلر میکرد.
تصویر :اطلاعات  1۱دی 1531
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قدرت خام :پتانویل اختلال ای کارگران نفو
اعتص ابهای کارگران نفت ایرانی در س ا  1531و همچشیق س ا های  1523 15۱۹و -155۱
 1551بر پتانس ی ص شعت نفت برای نقشههریشی به مهابه محم ِ اجتماعی-س یاس یِ بس ی تود ای
مشایعهی سیاسی و یهدان سیاستهای نو پرتو میاه شید .مقیاس ایق بسی

جهانشمولیت و ج رگرایی

لام اس تدلا میچ م شی بر «تفاوت سیاست نفت با سیاستِ یغا سشگ» ای حیث ام انبخلی به بسی
تود ای و مهال ات دموکراتیک را ییر س لا میبرد .میچ ایق تفاوت را به ش یو های متمایز تولید و
حم ونق نفت شکه لودو «تا حدی به ش
داش تشد» (میچ

هیزی ی و ش یمیایی متفاوت کربقِ موجود در نفت ربد

 2۱11ص  )5۱نس ت میداد .او ایق تفاوتها را به قرار ییر شرح میدهد« :تولید هن

شنفتو در قیاس با یغا س شگ به نس تِ میزان انروی تولیدش د به کارگران کرش مارتری نیای داشت.

پیمان جعفری 1۹ /

ک ارگران روی یمیق ک ار میکردن د و بیشتر در معرض نا ارت م دیران قرار داش تش د» .ابزاره ای
حم ونق در ص شعت نفت «نیایمشد گرو های انس انی ن ود که س ولت را در س فرش همراهی کششد»
 .)2۱11ای ایق گرش ته «جابجایی نفت ای طری دریا در مقایس ه با حم یغا س شگ ای طری

(میچ

را ههق نیروی کاری را که وظیفهاش حم کردن و به هتش ریختق یغا سشگ بود حرف میکرد و
ای ایق رهگرر قدرت کارگران سایمانیاهته برلاسته ای شام انو توقی کارشان در یک نقههی حساس
ناام انروی را ای بیق میبرد» (میچ

 2۱11ص  .)5۹ایق عوام «ای هس ی پریری ش

ههای انروی

(نفت) در مقاب مهال ات س یاس ی کارگرانی که متص دیش ان بودند میکاست .جریان نفت برللاف
حرکت یغا س شگ نمیتوانس ت بیواسهه ماشیشی را سرهر کشد که به لی عایر هدمها مجا دهد
ش

های نویی ای قدرت سیاسی را تمریق کششد» (میچ

 2۱11ص .)5۳
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همانطور که انقلاب ایران نلان میدهد صشعت نفت در مقاب بسی تود ای هسی پریر بود .ایق
واقعیت هرالوانی است برای تحلی دقی تری ای صشعت نفت ایران تا بتوانیر انحراف هن را ای چارچوب
ناری میچ که بر تعداد کارگران و س ایتهای اس تخراج و حم ونق متمرکز اس ت توض یح دهیر.
اس تدلا میکشر که برای درک بسی

باید سایر جش ه های مادی صشعت نفت را نیز بررسی کشیر یعشی

عمدتاً قدرت جایگاهی کارگران را که ای موقعیت ص شعت نفت در کلیت اقتصاد و همیقطور در سایر
سایتهای صشعت نفت نایر پالایلگا ها بخشهای اجرایی و تعمیر و نگهداری و تأسیساتی جان ی که
لدمات اجتماعی مس ق و سلامت در التیار کارگران نفت قرار میدادند ناشی میشد.
مفهوم پتانس ی التلا یایی یعشی توانایی مخت کردن هعالیتهای اقتص ادی توس د گروهی ای
کارگران برای ت ییق ظرهیت کارگران نفت برای اعتص اب در جریان انقلاب ایران س ودمشد اس ت.
پتانس ی التلا یاییِ گرو مل خص ی ای کارگران بیش ای هر چیز به تعداد هنها تمرکز جاراهیایی و
صشعتیشان قدرت جایگاهی مشاس ات بایار کار و ویژگیهای سایمانی صشعتِ درگیر در هرایشد بسی
بستگی دارد.


اندا پی نیروی کار

در هس تانه ی انقلاب ص شعت نفت حو ش رکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعهاش شرکت
لاص لدمات نفت ایران مل هور به اس و (( )OSCOکه تحت مال یت شرکت های لارجی بود) و
ش ماری ای مقاطعهکاران لصوصی سایمان یاهته بود .صشعت نفت به نس تِ تولیدش که  3الی  ۱میلیون
بل ه نفت در روی بود کارگران نس تاً کر شماری را در استخدام داشت اما شمارشان با وجود ایق هر
چل رگیر بود .تع داد کارکشان که تا س ا  15۱۳به  ۱۱هزار کارگر اهت کرد بود در اوالر دیما
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 153۱با اهزایش تولید نفت و توسعهی تأسیسات نفتی به  ۱1هزار نفر اهزایش یاهت .اگر تقری ًا  12هزار
نفر کارکشان سایمان توییع صشعت نفت و چشد صد نفر کارکشان سایمان تعاونی مصرف صشعت نفت را
نیز بر ایق تعداد بیفزاییر (مرکز همار ایران  )15۱1ایق رقر به  ۹۱هزار نفر میرس د (مرکز همار ایران
.)15۱1
ای ایق گرش ته ص شعت نفت تعداد ییادی مقاطعهکار داشت که دستکر به همیق اندای کارگر
در اس تخدام داش تشد .سایمان توییع صشعت نفت به تشهایی  3۱هزار کارگر قراردادی داشت 1.بشابرایق
حدود  2/5درصد ای  5/3۱میلیون کارگر ایرانی  ۱/3درصد وقتی که کارگران مقاطعهکارها را هر به
حساب بیاوریر

در صشعت نفت کار میکردند 2.در مقایسه در هستانهی سد ی نویدهر کارگران

معدن یغا سشگ  2/۱درصد ط قهی کارگر بریتانیا را تل ی میدادند و تا سا  1۳21سهرشان به 5/۱
ارقام کارگران حم ونق و پایانههای صادراتی را دربرنمیگیرد و اهزودششان ایق درصدها را شدید ًا
اهزایش می دهد .به هر روی ایق مقایس ه گویای هن اس ت که جمعیت نیروی کارِ ص شعت نفت ایران
بهرغر شمار اندکش همچشان چلمگیر بود.

 11دهتر نخس توییری ( 23هذر  .)1531گزارش دربار ی کم ود س ولت .ش مار ی س شد م .1۱-2۳۳-1هرش یو ملس سهی
مهالعات تاریخ معاصر تهران.
 12محاس هشد با استفاد ای ارقام ذکرشد در ف .نعمانی و س .بهداد ( 2۱۱۱ص.)۹۳ .
 15ای ط قهی کارگر بریتانیای ک یر که در س ا  1۳۱2جمعیتی برابر با  2۹/۹میلیون نفر داش ت بیق سا های  1۹۳5-1۳۱2به
طور متوس د در س ا  ۱۳2هزار کارگر معدن یغا س شگ وجود داش تشد و در س ا  1۳21ای ط قهی کارگر  52/2میلیون
نفری  1/2میلیون نفر کارگر معدن یغا س شگ بودند .تعداد کارگران معدن یغا س شگ ای داد های تاریخی یغا س شگ
ویارت انروی و تاییرات هبوهوایی (دولت بریتانیا) الر شد اند .باییابیشد در تاریخ  22هوریهی  2۱1۱ای
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/historical-coaldata-coalproduction-availability-and-consumption-1853-to-2011
همار جمعیت ط قهی کارگر ای بشسق ( 1۳۹3ص )۱ .الر شد است.
Benson, J. (1985). The working class in England, 1875–1914. London and Dover,
N.H.Croom Helm.
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درص د رس ید بود پیش ای هن که در دهههای بعد بهس رعت سقوط کشد 5.باید تصریح کرد که ایق
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تمرکز جلرافیایی و صنعتی

تمرکز عام دیگری بود که به کارگران پتانسی التلا یایی میبخلید .ای حیث جاراهیایی اکهر
کارگران در اس تان لویس تان در جشوب غربی کل ور متمرکز بودند .اهوای و هبادان به ترتی
هزار و  51۱هزار س

شه در س ا  1533مراکز ص شعتی اس تان را تل

با 55۱

ی میدادند (ش ورای عالی

برنامهریزی اس تان لویس تان  15۱1ص .)25۹ .لارج ای اس تان لویستان شهرهای کرمانلا شیرای
ت ریز تهران و اص فهان به س

حم ور پالایلگا ها شمار قاب ملاحاهای ای کارگران نفت را در لود

جای داد بودند (پالایل گا اص فهان در س ا های  153۱-1531در دس ت احداث بود) .س ایتهای
کاوش حفاری و اس تخراج ص شعت نفت س رمایهبیر بودند و ایایقرو نیروی کار اندکی میطل یدند.
بیشتریق تع داد ک ارگران نف ت در پ الایل گا ها ادارات اجرایی و لدمات جان ی همچون ان ارها
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کارگا های تعمیر و نگهداری مراکز بهداشت و مس ق متمرکز بودند.
تمرکز جاراهیایی کارگران نفت در دههی پشجا لورش یدی به واس ههی «اقماریسایی» اهزایش
ی اهت .ای نیمههای دههی چه لورش یدی لدمات جان یِ مح های تولید نفت (میدانهای نفتی) و
حم ونق (لهوط لوله ایس تگا های پمپاو و پایانههای ص ادراتی) به طریی هزایشد به نقاط مرکزی
نایر هبادان اهوای و تهران مشتق شدند .ای ایق نقاط بود که کارگران به ایفای وظاییشان میپردالتشد.
اقماریس ایی س ایمان داللی ص شعت نفت را دگرگون کرد هنهر با ایجاد «تأسیسات بزرگتر برای
ادارات هیم ایل گ ا ه ا و ان ارها و لدمات تعمیر و لدمات کارکشان» و همچشیق با لل ارت اطات
بیرونی جدید ای طری «دلی کردن پیمانکاران به جای لدمات ش رکتی در موقعیتهای جاراهیایی
پراکشد » (مِلامید  1۳15ص.)2۹ .
س رانجام ذکر ایق ن ته اهمیت دارد که با وجود ایق که کارگران نفت ای حیث مشزلت و درهمدِ
نس تاً بالا اجتمام مجزایی به حساب میهمدند به واسهه ی پیوندهای لویلاوندی هماهای یندگی و
ایعم ا م ره ی بخل ی ای اجتم اع ات بزرگتر ط قهی کارگر را ش

میدادند .ص شعت نفت در

محیدهایی واقع شد بود که ای درجهی صشعتی شدگی بالایی برلوردار بودند .برای مها لویستان نه
هقد میزبان ص شعت نفت بود بل ه در اوالر دههی چه لورش یدی ص شعتیس ایی ش تابان را ای س ر
گرارند بود و کاغر س یمان هولاد ش ر اغریهی هراوریش د و مواد واس ههای س ک هر تولید
میکرد .لویس تان همچشیق واجد یک ش

هی را ههق نیز بود .در تهران هبادان و اهوای کارگران

نفت بخل ی ای اجتماعات ش هری به ش مار میرهتشد و بس یاری ای مهاجرن ارت اطاتش ان را با نواحی
روستایی حفک کرد بودند و در طو تعهیلات به یادگا هایلان بایمیگلتشد یا ای هنجا مهمان دعوت
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می کردن د .ی ک تف اوت مهر ای ایق قرار بود که در هبادان کارگران نفت بس یار بیل تر به محلههای
ش رکتس التهش ان محدود بودند درحالیکه در تهران و اهوای با سایر ساکشان ارت اطات گسترد تری
داشتشد.


قدرتِ جای اهی

س ومیق ع املی ک ه ب ه ک ارگران پتانس ی التلا یایی میبخل ید ع ارت بود ای «جایگا های
اس تراتژیک درونیای کارگران» که ای «جایگا ویژ ش ان در کلیت هرایشد تولید» ناشی میشد (هق در
لیشدن  2۱۱۹ص .)2۱۱ .درحالیکه جایگا اس تراتژیک گروهی ای کارگران میتواند در هرایشد کار
یک ص شعت مل خم ریل ه داشته باشد ایق جایگا استراتژیک میتواند معلو نقش هنها در کلیت
«ناام وابس تگیهای متقاب ِ اقتص ادی» نیز باش د (پِرون رایت و گریفیق  1۳۹۱ص م.)۱15-۱1۱ .
ق درت جایگاهی نس ت به جمعیت و تمرکز عام تعییقکششد تری در پتانس ی التلا یای کارگران
گرو های کوچک هرایشدهای تولید و/یا لدماتی هراتر ای حوی ی ش الی بلاهص
مخت

ش ان را

کشش د ش...و .ایایقرو اثربخل ی ی ک اعتص اب هقد ب ه هل اره ایی ک ه کارگران

اعتص ابکششد بیواس هه بر کارهرما اعما میکششد وابس ته نیست؛ بل ه به میزان هلاری که
س ایر باییگران کلیدی جامعه  -دولت س ایر س رمایهداران رس انهها احزاب سیاسی عموم
مردم مص رفکششدگان  -به س

اللا نااممشد وارد میهورند نیز بس تگی دارد (پرون

رایت و گریفیق .)1۳۹۱
یک ش یو ی ارییابی «وابس تگیهای متقاب اقتص ادی» در بخش نفت اندیل یدن بر حس
«پیوندها»س ت مفهومی که اقتص اددان توس عه هل رت هیرش مق ( )2۱15در س ا  1۳3۹جع کرد .در
ط قهبشدی هیرش مق پیوندهای میان مش عی نایر نفت و باقی اقتص اد میتواند س ه ش

به لود بگیرد:

درهمدها (ی مالی) مص رف و تولید .در رابهه با مورد نخست درهمدهای نفتی ایران سهر چلمگیری
ای تولید نالالم داللی را تل ی میداد س همی که ای  2۱درص د در س ا  1532به واس هه اهزایش
قیمت نفت در همان س ا به  5۱الی  ۱۱درص د در دور ی پش س الهی پیش ای انقلاب اهزایش کرد.
(ش

 )5به ایق ترتی

سرمایهگراریها و مخارج دولت در صشعتیسایی شدیداً به درهمد نفت مت ی

بود (کارش شاس  1۳۳۱ص .)2۹۱ .همانطور که در ش

 ۱نل ان داد ش د اس ت درهمدهای نفت

بزرگتریق سهر را در تل ی سرمایههای ثابت نالالم داللی داشتشد.
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است که اجای میدهد
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پیوند مص رف به تأثیر مجموم درهمدهای کس شد در جریان تولید کالاها که برای محصولات
محلی تقاض ا لل میکششد اطلاق میش ود .پیوند مص رف به دلی نیروی کار نس تاً کرش مار ص شعت
نفت ض عیی بود اما نار به درهمد نس تاً بالای کارگران نفت قاب چل رپوش ی ن ود .مقولهی س وم
هیرش مق پیوند تولید اس ت که ص شعت تولید کالا را ای طری نهاد ها (پیوند پیلیشی) و ستاند ها (پیوند
پس یشی) به س ایر صشایع پیوند می دهد .مهالعات متعددی ضعی پیوندهای پیلیشی و پسیشی صشعت نفت
ایران را نل ان داد ان د .ای ایق حی ث ایق پیون ده ا در ص شعت نفت در قیاس با س ایر بخشها جزو
ض عییتریق پیوندها به حس اب میهیشد (شریفی  15۳۱و امامی  1۳۹۱ص .)۱ .پیوند پیلیشی ضعیی
صشعت نفت را میتوان با ات ایش به کالاهای واسههای و سرمایهای وارداتی توضیح داد.
ش

 :5درهمد نفت (درصد ای تولید نالالم داللی)
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ش

 :۱مشابع تل ی سرمایه ثابت نالالم ()٪
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پیوندهای پس یشی ص شعت نفت نیز ض عیی بودند .ایق پیوندها با هراورد هایی نفتی که برای سایر
ص شایع ح ر نهاد های واس ههای را داش تشد س شجید میش وند .در حقیقت ایق مس له تفاوت اص لی
شص شعت نفتو با یغا س شگ اس ت .همانطور که میچ ( )2۱11مینویس د «ارت اط درونی مادی میان
"ص شایع یغا س شگ را ههق اس له و کلتیرانی" اجای میداد اعتصابها میان ایق صشایع رد و بد
ش وند و "ابزار س یاس ی نویشی یعشی اعتصاب عمومی" را بیاهریششد» (ص .)25 .در نمونهی صشعت نفت
ایران در دههی پشجا لورشیدی ایق پیوندها ضعییتر اما همچشان موجود بودند .در دال ایران نفت
نه هقد ای مجرای لهوط لوله بل ه همچشیق ای طری کامیونها و قهارها جابجا میش د .بشادر جزیر ی
لارک هزاران کارگر را برای ص ادرات بیق المللی نفت در اس تخدام داشتشد .صشعت نفت پیوند پسیشی
مستح می نیز با صشعت پتروشیمی داشت.
اگرچه صشعت نفت نفت را نه عمدتاً همچون ماد ی لام یا محصو واسهه ای برای سایر صشایع
بل ه همچون نوعی مش ع انروی نیز تولید میکشد .ایق ش

پیوند پس یشی را میتوان با مص رف داللی

نفت که مص رف لانوارها را نیز شام میشود مورد سشجش قرار داد .همانطور که در ش

شمار ی

 3نل ان داد شد است مصرف نفت در دهههای چه و پشجا لورشیدی با ههشگی شتابشاک اهزایش
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ی اهت .نفت کالایی حیاتی بود که هعالیتهای تولیدی و بایتولیدی ش رکتها و لانوارها عمیقاً به هن
وابسته بود رابههای که به کارگران نفت قدرت جایگاهی چلمگیری میبخلید.
ش

 :3مصرف داللی محصولات نفتی (میلیون تق)
35
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با ار کار

پتانسی التلا یای کارگران نفت به موقعیتشان در بایار کار یعشی توان چانهینیشان نیز وابسته
بود .پا ای هن که دولت ایران در س ا  1532کشتر ص شعت نفت را به دس ت گرهت نیروی کار ایق
ص شعت را گس ترش داد (ش

 .)1همزمان ص شعتیس ایی ش تابان و نریهای بالای رش د اقتصادی به

کم ود ت شس یقه ا و ک ارگران م اهر و نیم هم اهر در بایار کار مشجر ش د و در نتیجه توان چانهینی
کارگران نفت را بالا برد (اِل ان  .)1۳11ایق اهزایش در توان چانهینی بهوضوح لود را در ایق واقعیت
نلان میداد که پار ای ای اعتصابهای کارگران نفت در دههی پشجا لورشیدی امتیایات چلمگیری
ای دولت گرهتشد .اگرچه الراج ای ص شعت نفت به واس ههی شش رکت درو مشایعات ص شعتی نتیجهی
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مهلوبی برای کارگران نفت ن ود کم ود کارگران ماهر به هنها ایق هرص ت را میداد که برای کار به
جاهای دیگر مهاجرت کششد1.
ایق وض عیت در طو اعتص ابها نیز کارگران نفت را مشتفع کرد .هشگامی که دولت کارگران
باینل سته و پرسش هشی نیروی دریایی را برای ادار ی صشعت نفت مستقر کرد ش ست لورد چرا که
ت شس یقهای ناامی هاقد دانش و مهارتهای بس شد بودند .در اوالر هذر  1531کارگران نفت مشاط
جشوبی در پانزدهمیق بولتق ل ریش ان اعلام کردند «ورود اهراد نیروی دریایی تحت عشوان ت شیس یق
هشی به واحدهای بهر برداری باعث ش د اس ت که ص دمات ییادی به توربیق ها و تجهیزات واحدها
وارد هید»( .به نق ای نلریه نوید  2دی ما )1531


سا مان داخلی صنعو نفو

س رانجام ش ماری ای لص ایم س ایمان درونی ص شعت نفت توانایی کارگران نفت برای بس ی
ی دیگر در ارت اط بودند .ای جملهی ایق دلای میتوان به لهوط تلفق داللی تربیت کارکشان جدید
توسد کارگران مجرب نفت در هبادان هغاجری و اهوای و استقرار شماری ای ایق کارگران باتجربه در
تأس یس ات تای س التِ نفتی که مهرتریقش ان پالایل گا تهران در اوالر دههی چه لورش یدی و
پالایل گا اصفهان در دهه ی پشجا لورشیدی بود اشار کرد .به علاو کارگران نفت پالایلگا هبادان
برای عملیات اُوِرها به طور ادواری به سایر پالایلگا ها اعزام میشدند.
اهزون بر هنچ ه گفت ه ش د روی ههای چانهینی جمعی و اتحادیههای کارگری «یرد» رس می
کارگران مجراهایی برای ارت اط نمایشدگان کارگران که هر دو س ا یک بار در تهران برای مهال ات
مل ترک دیدار میکردند پدید میهورد .دس ت هلر س یاس تهای اس تخدام ص شعت نفت هریندان
ک ارگران نف ت را اولوی ت می دادن د ک ه به ایق معشا بود که بایتولید ط قاتی کارگران نفت اس تمرار
چلمگیری داشت و ش

هایی ای انسجام و لاطر های کششهای جمعی پیلیق که نس به نس انتقا

مییاهتشد حفک میشد.

 1۱برای بحث کلاسی ی دربار ی رابههی میان بی اری و توان چانهینی نگا کشید به
Kalecki, M. (1943). Political aspects of full employment. The Political Quarterly,
14(4), 322–330
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جمعی را ارتقا میبخلید .بهرغر پراکشدگی جاراهیایی صشعت نفت کارگران به دلایلی چشد بهلوبی با
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اعتصاب های کارگران نفو و قدرت دوگان
همانطور که تا ایقجای مقاله کوش یدم نل ان دهر جش ههای مادی ص شعت نفت در لدمت بس ی
تود ای در للا اعتص ابهای کارگران نفت بود نه مخ هن .اگرچه همانگونه که میچ بهدرس تی
ادعا میکشد پیوندهای مادی میان کارگران نفت و کارگران سایر بخشها ای همیق پیوندها در رابهه با
معدنکاران یغا س شگ ض عییتر بود اما تمرکز ص رف بر ایق پیوندها با چل رپوش ی ای نقش س ایر
پیوندهایی که ش

گیری کشش جمعی و هم س تگیهای جدید را مم ق میکششد همرا لواهد بود.

رش د ی ار ی هگاهی سیاسی و تل

یابی در جریان انقلاب که به محیدهای کار هر سرریز میکرد

بس ی ارت اط ات هرهشگی و ای دوولووی کِ ایپیشموجود در می ان ک ارگران در ههر پیون د می ان
اعتص ابهای کارگران نفت و م اریات گس ترد تر ملی کلیدی اس ت .همانطور که در ادامه لواهیر
| نقد اقتصاد سیاسی |

دید ترکی

پیوندهای مادی و اجتماعی-سیاسی یمیشهی اتصا اعتصابهای کارگران نفت به جش ش

انقلابی و اثرگراری هنها بر نتیجهی انقلاب را هراهر هورد.
چشان که پیشتر دیدیر ای هذرما  1531اعتص ابهای کارگران نفت سایمانیاهتهتر و ملثرتر شد
بودند به طوری که نیمههای دیما همان سا کار به کم ود شدید سولت کلید .روینامهی اطلاعات
به تاریخ ش انزدهر دی ما  1531گزارش کرد« :تهران و اکهر استان ها با کم ود نفت بشزیق و گایووی
روبرو هس تشد .بیش ای نیمی ای ماش یقها بلااس تفاد ماند اند بیشتر لانهها در ایق س رما ای گرمایش
برلوردار نیس تشد و ص یهای طویلی برای نفت بشزیق و گایووی در لیابانها ایجاد ش د اس ت ».و
میاهزود مص رف داللی س ولت در یمس تان حدود  ۳۱۱هزار بل ه در روی برهورد میش ود -تقری اً
چهار برابر بیشتر ای تولید نفت در هن مقهع 1.در ایق مرحلهی حساس انقلاب اعتصابهای کارگران
نفت به س

وی پرتابی برای تأس یا نهادهای انقلابی ت دی ش د :کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای

کارگران نفت کمیتههای محلات (که بعدتر کمیته های انقلاب اس لامی نامید شدند) و شورای مخفی
انقلاب اسلامی .استدلا لواهر کرد که هر سهی ایقها پیوند تشگاتشگی با پویش اعتصابهای کارگران
نفت داش تشد  -پیوندی که در تاریخنگاری انقلاب ایران کمتر مورد توجه قرار گرهته است 2.ق تر در
مهر  1531وقتی هیتالله لمیشی گرو کوچ ی ای ره ران روحانی را به عشوان نمایشد ی لود در تهران
« 13قحهی نفت بشزیق و گایووی » اطلاعات  1۱دی .1531
 1۱اگرچه میهاق پارس ا اش ار میکشد که «ایق ط قات» شکارگران یقههبی و یقهس فیدو نوعی وضعیت قدرت دوگانه را پدید

هوردند نمودها و س ایوکارهای انم مامی هن را توضیح نمیدهد .نگا کشید به پارسا لاستگا های اجتماعی انقلاب ایران
.1۱۱
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مشص وب کرد هس تهی اص لی قه

س یاس ی دیگری پدید همد بود .بعدتر هیتالله لمیشی ای مهدی

بایرگان ره ر نهم ت هیادی ایران حزبی با گرایشهای مره ی لی را لواس ت اعمای جدیدی را
برای پیوس تق به گرو اولیه پیل شهاد دهد که قادر باش شد هرایشد انتقا قدرت را در دور ی پا ای ش ا
ره ری کششد .ایق گرو  1۹نفر برای بحث دربار ی اس تراتژیها جلسات مستمر برگزار میکردند و به
هیتالله لمیشی ملاور میدادند .ایق گرو هستهی مرکزی هنچه بعدتر در دیما  1531تحت عشوان
ش ورای انقلاب هغای به کار کرد را ش

میداد 1.انتقا قدرت به ش ورای انقلاب ای مس یر تأس یا

کمیت هی هم اهشگی اعتص ابه ای ک ارگران نف ت که با هدف جلوگیری ای لودگردانی کمیتههای
اعتصاب صشعت نفت صورت گرهته بود ع ور میکرد.


کمیت ی هماهن ی اعتصابهای کارگران نفو

با س ایمانیاهتهتر و ملثرتر ش دن اعتص ابهای کارگران نفت در هذرما  1531اید ی تل

ی

ابراهیر یزدی دیگر عم و برجس تهی نهم ت هیادی که در هن مقهع به همرا هیتالله لمیشی در
پاریا به سر می برد لواست که پیلشهاد ایجاد ایق کمیته را نزد وی مهرح کشد 2.هلتر دیما 1531
هی تالل ه لمیشی در ن ام ه ای له اب ب ه بایرگان که متشش را عمدتاً لود بایرگان نوش ته بود ای او
درلواس ت کرد ره ری کمیتهای را بر عهد بگیرد که به هن با عشوان کمیتهی هماهشگی اعتصابهای
کارگران نفت اش ار لواهر کرد 5.چشان که ای نامه برمیهمد هیتالله لمیشی نگران بود که ش ا ای
کم ود س ولت به عشوان حربهای برای مل روعیتبخل ی به س رکوب جش ش انقلابی اس تفاد کشد و
همزمان با دس تور به ارتش برای ترک تأسیسات و میدان های نفتی حمایت کارگران نفت را نیز جل
کشد۱.
در ن ام ه هی تالل ه لمیشی ای ب ایرگ ان درلواس ت میکرد ره ری کمیت هی پش نفر ای ش ام
حجت الاس لام علی اک ر هاش می رهسشجانی و مهشدس مصهفی کتیرایی را به عهد بگیرد .مقرر شد دو
1 Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollahs (London: I.B. Tauris, 1985), 51.
 2مشوچهر ریمههشگ «گفتگو با مصهفی کتیرایی» ایران هردا .1۹
 5کمیت ه در م ات اتاش لود را هی ت اعزامی امام مینامید .هیتالله لمیشی برای بهدس تگیری کشتر اعتص ابها در
بخشهای حم ونق و گمرک نیز اقدام ملابهی صورت داد و کمیتهای را به ریاست عزتالله سحابی مشصوب کرد.
 ۱روحالله موسوی لمیشی «تعییق هی ت پش نفر در مشاط نفتی» صحیفهی امام ( ۹دی .)153۹
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کمیتهای برای ناارت بر ایق اعتص ابها در گرو  1۹نفر ی پیشگفته مهرح ش د .س پا بایرگان ای
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عم و باقیماند را لود بایرگان در رایزنی با دو عم و دیگر انتخاب کشد .در نهایت مهشدس کاظر
حسی ی ای هعالان جش ش ملی شدن نفت و ی ی ای شخصیتهای اصلی ج ههی ملی و نهمت هیادی و
مهشدس هاشر ص اغیان ی ی دیگر ای اعمای برجستهی نهمت هیادی ایران برگزید شدند .دو مهشدس
دیگر ابوالفم ح یمی و حسیق بشیاسدی در سایماندهی هعالیتهای عملی کمیته نقلی کلیدی ایفا
کردند مس لهای که گویای نقش جدی اعم ای مره ی دانل گا رهتهی ط قهی متوس د جدید در
برس الت نهادهای پساانقلابی است .در نامه هیتالله لمیشی پا ای ستایش ای کارگران نفت کمیتهی
هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت را م لی میکشد که به بایدید ای تأس یس ات و میدانهای نفتی
بپرداید و کارگران را به ایس رگیری دس تکر بخل ی ای تولید برای مص رف داللی متقاعد کشد .ایق
وظیف ه ی هس انی ن ود ب ه ایق دلی که کارگران نفت دولت ناامی را مقص ر کم ودهای س ولت
| نقد اقتصاد سیاسی |

میدانس تشد .برای مها سررندیکای مگررترر در تاریخ دهر دی ما  1531بیانیهای ص ادر کرد:
«هرمیهش ان عزیز طیی متشوعی ای س ول تها در ان ارها لاک میلورند که میتوانشد تا یک س ا
جوابگوی مص رف داللی باش شد اما رویر که دس تنل اند ی لارجیهاست ای توییع ایق سولتها
امتشام می کشد تا به ایق وس یله م اریات مقدس مردم را مشحرف کشد و در ص فوف م اریان برر تفرقه
بپراکشد» 1.در بیانیه های دیگر ره ران اعتص اب کم ود سولت را به استمرار صادرات نفت به اسراوی
و ههریقای جشوبی نیز نس ت میدادند.
ب ایرگان هعالیتهایش در مقام رویا کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت را به تاریخ
هل تر دی م ا  1531با دیدار با مدیرعام جدید ش رکت ملی نفت ایران ع دالله انتاام هغای کرد.
انتا ام با موارد ییر مواهقت کرد )1 :لروج ارتش ای همهی تأس یس ات و میدانهای نفتی؛ )2لروج
هم هی پرس ش

نا امی ک ه ب ه ک ار در ص شع ت نفت گماش ته ش د بودند؛  )5بایگل ت به کار

اعتصابکششدگان الراجشد و ح بایگلت به کارگرانی که ای لانههای شرکتیشان بیرون راند شد
بودند؛  )۱هیادی همهی کارگران نفت در بشد؛  )3پردالت حقوق و دستمزد معوقهی کارکشان نفت که
ای ی ر هذر  1531پردالت نلد بود .با الر امتیایات هوق بایرگان و رهسشجانی به نزد کارگران نفت
در جشوب س فر کردند و هنها را به ایس رگیری هعالیت هرالواندند 2.هیتالله لمیشی و بالغ بر 2۱۱
روحانی دیگر نیز با بهر گیری ای نفوذ لود کارگران نفت را به مراکر با بایرگان و مدیر عام شرکت
 1مرکز بررس ی اس شاد تاریخی ویارت اطلاعات انقلاب اس لامی به روایت اسشاد ساواک ج( 22 .ویارت اطلاعات )15۹3
( .31۳برگرداند شد ای متق انگلیسی .برای متق دقی هارسی به لود سشد مراجعه کشید .م)
« 22اعلامیهی بایرگان» اطلاعات  1۱دی .1531
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ملی نفت ایران انتاام تل وی کردند 1.در هفتههای متعاق

کمیتهی هماهشگی اعتصابهای کارگران

نفت سلسلهای ای گزارشهای داللی اطلاعیههای عمومی و ابلاغیه را صادر کرد که نمایی ای هعالیتها
و تص میمات ایق مجموعه به دست میدهشد اسشادی که اقتدار کمیته را در مقام ارگانی اجرایی ته یت
کردند .ایق اس شاد نل ان میدهشد که چگونه کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت به تدری
سایماندهی اعتصابها و هعالیتهای مرت د را به دست میگرهت .مهلاً نخستیق بیانیهی کمیته به تاریخ
پانزدهر دی ما  1531مأموران حراس ت را به تم میق ایمشی تأس یس ات نفتی هرامیلواند 2و دومی ای
ک ارگران لد لوله میلواس ت که کار را ای س ر بگیرند و هعالیتهای تعمیر و نگهداری لایم برای
حم ونق (هراورد های) نفت ای پالایلگا هبادان به تهران را انجام دهشد 5.بیانیههای دیگری کارگران
پالایلگا های ت ریز شیرای کرمانلا و تهران را به ایسرگیری تولید هرامیلواندند۱.
با انتل ار نخس تیق اطلاعیهش ان «تمای ش ان به اجرای هرمان امام لمیشی» را اعلام کردند چرا که در
ل دم ت «رها ملت م اری ایران و تح یر م اری ی مقدس شلمیشیو برای س رنگونی دولت غیرقانونی»
بود .هنها در ادامه تص میمات ییر را اعلام میکردند ) 1 :توییع گای به ک ش هر اهوای ای واحد تولید
ش مار ی  2ای تاریخ چهاردهر دی ما 1531؛  )2انتخاب گروهی ای کارگران و کارمشدان برای واحد
ش مار ( 2در اهوای) برای تحوی نفت لام به پالایل گا های هبادان و تهران؛  )5انتص اب تعدادی ای
کارگران برای ادامهی کار در ادار ی مخابرات برای تممیق ارت اط میدانهای نفتی و سایر م انها در
ص ورت بروی وضعیت اضهراری؛  )۱تل ی مجموعهای ای کمیتهها برای مساو رت وهت عملی و هشی
تولید نفت و گای؛  )3بایگل ت کارکشان حراس ت ص شعت نفت به پس تهایل ان که به تص دی ارتش
درهم د بود؛  ) ۱تماس میان نمایشدگان کارگران نفت جشوب با نمایشدگان کارگران نفت س ایر جاها
برای مها پالایل گا ها میبایس ت ای مس یر کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت ص ورت
میگرهت.
1 Parsa, Misagh. Social Origins of the Iranian Revolution. Studies in Political Economy.
New Brunswick ; London: Rutgers University Press, 1989, 161.
 2هی ت اعزامی امام لمیشی «بیانیهی شمار  11( 1۱551۱۱1 »2دی  )1531هرشیو مرکز اسشاد انقلاب اسلامی تهران.
 5هی ت اعزامی امام لمیشی «بیانیهی شمار ( 1۱551۱۱1 »۱بی تاریخ) هرشیو مرکز اسشاد انقلاب اسلامی تهران.
« ۱دستور هغای کار پالایلگا ها داد شد» اطلاعات  1۹دی .1531
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به دن ا مراکر با بایرگان طی هفتهی هغاییق دیما «کارکشان اعتص ابی صشعت نفت در جشوب»
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واض ح اس ت ک ه مورد هلر توان ایی ک ارگران نفت برای هماهشگی و تص میرگیری و اجرای
تص میمات به طور جمعی و مستق را به طور جدی محدود میکرد .ایق اطلاعیه همچشیق بیان میکرد:
«لایم اس ت توجه ملت م اری ایران به ایق ن ته جل

ش ود که کارگران و کارمشدان که مس و اجرای

هرمان امام هستشد اعتصاب کششدگان باتقوایی هستشد که برای رها حا ملت م اری در واحدهای تولید و
پالایل گا ها یحمت میکل شد و به دن ا مشفعت ش خص ی نیس تشد» .بیانیه ادامه میداد که با وجود ایق
ک ا رگران هر یم ان ک ه دول ت موارد ذکرش د در هرم ان اجرایی ام ام را نق

کشد تولید را متوقی

لواهشد کرد 1.بیس ت و هل تر دی ما کمیتهی بایرگان بیانیهی چهاردهر را ص ادر کرد که کارکشان
پالایل گا هبادان را به بایگل ت به کار برای اهزایش تولید ای  2۱۱هزار به  5۱۱هزار بل

ه در روی

هرامیلوان د 2.ت ا اوای بهمق کمیته کروبیش بر همهی هعالیتهای ص شعت نفت ای جمله ص دور
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مجویهای صادراتی ناارت میکرد5.
همانطور که ایق تحولات هش ار میس ایند تل ی کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران
نفت نل انگر نقههعهفی اس اس ی در انقلاب بود .در ایق هرایشد دو مشایعهی قدرت جریان داش ت.
نخست تلاش نیروهای اسلامگرا – هر نیروهای رادی ا حو هیتالله لمیشی و هر لی را های اطراف
بایرگان -برای به دس تگیری کشتر اعتص ابهای کارگران نفت که به قیمت ایکیرهتق اس تقلا
ک ارگران نف ت تمام میش د .بایرگان به ص راحت اعلام میکرد که هدهش بهدس تگیری «کشتر
اعتصابهای کارگران نفت» است .کمیتهی هماهشگی اعتصابهای کارگران نفت میدانست که برای
تحق ایق هدف میبایس ت کارگران نفت چپگرا را که به رغر ش مار اندکش ان نقل ی کلیدی در
اعتصابهای کارگران نفت داشتشد دور بزند و به حاشیه براند .هن گونه که ح یمی شرح میدهد:
اولیق مس لهای که با هن روبرو بودیر ایق بود که میبایست با گرو های مختلفی ای کارگران
نفت روبرو میش دیر ...رهتار ما با هنها لوب بود اما در عیق حا تلاش میکردیر س هح
نفوذ و مح وبی تش ان در می ان ک ارگران نف ت را محک بزنیر .و در للا بحثها س عی
« 1اعلامیهی ش مار یک اعتص ابی ص شعت نفت» اطلاعات  11دی ( .1531برگرداند ش د ای متق انگلیسی .برای متق دقی
هارسی به لود سشد مراجعه کشید .م)
« 2تولید نفت پالایلگا هبادان به  5۱۱هزار بل ه در روی لواهد رسید» اطلاعات  2۹دی .1531
« 5ص ورتجلس هی ۱1میق جلس هی کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت» اسشاد نهمت هیادی ج ۳ .بخش 5
باییابیشد به تاریخ  2۱نوام ر  2۱1۱در
http://www.mizankhabar.net/asnad/archive/archive.htm
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میکردیر بفهمیر هیا اس لامی و متعهدند یا چپگرا ...مشایعات کارگری در تهران عمدتاً در
لدلول هه ا و ان اره ای رِی ری میداد ...ام ا پ الایل گا تهران کاملاً تحت کشتر ما بود
مخص وص اً شبه ایق دلی کهو برادر وهادار و باهوش ی بیق کارگران نفت بود به نام شاس داللهو
امیشیان که شدیداً مح وب و متشفر بود ...کمیتهی پالایلگا تهران چشد بار به هبادان ت ریز و
ش یرای سفر کرد و گفتوگوهایی با هنها انجام داد ...ای طری کارگران پالایلگا تهران هر
میتوانستیر کشتر شان کشیر1.
ش یو های غل هیابی نیروهای هوادار هیتالله لمیشی در اعتص ابهای کارگران نفت موش اهی
بیشتری را میطل د اما ی ی ای عوام مهر ایق چیرگییابی هقدان نوعی سایمان ملی مستق و نیرومشد
در میان کارگران نفت بود .هر یک ای مح های کار ی ی دو کمیتهی اعتصاب داشت اما هیچ سایمان
واحدی در کار ن ود که بتواند همهی اعتص ابکششدگان را نمایشدگی کشد و هعالیتهایلان را در سهح
ش

گرهت اما عمدتاً در میان کارگران پالایلگا تهران ریله داشت.
یقیشاً ش راید ماد ی و اجتماعی ص شعت نفت مانعی بر س ر را هماهشگی ملی به ش مار نمیرهت.

تاریخچهی لاص گسترش صشعت نفت برسالت همایی ش ههای شهری و مشاس ات اجتماعی م تشی
بر لویل اون دی و قومیت یمیشهی بالقو ای برای برقرارس ایی هم س تگیها و س ایمانها را هراهر
میهوردن د 2.ش

هی تلفق داللی ص شع ت نف ت ارت اط جاراهیاهای مختلی را مم ق میکرد و

هی تهای اعزامی کارگران نفت نیز میتوانس تشد به ایق بخشها س فر کششد .همچشیق میان کارگران
نفت ش ههایی اجتماعی وجود داش ت که نوعی روحیهی هم ستگی جمعی لل میکردند .برلی ای
ک ارگران نف ت بهویژ باتجربهترها به واس ههی هعالیت در اتحادیههای رس می در دور ی پیش ای
انقلاب و ای هن مهرتر به واسههی عملیات اُوِرها در پالایلگا ها و دانل د های همویشی با ی دیگر
هش شا ش د بودند .هرچشد موانعی نیز در کار بود .نخس ت ضرباهشگ تحولات سیاسی چشان شتابشاک

« 1مص اح ه با هقای مهشدس ابوالفم ح یمی» اسشاد نهمت هیادی ج ۳ .بخش  5باییابیشد در تاریخ  2۱نوام ر 2۱1۱
در
http://www.mizankhabar.net/asnad/archive/archive.htm
2 Kaveh Ehsani, “The Social History of Labor in the Iranian Oil Industry: The Built
Environment and the Making of the Insustrial Working Class (1908–1941)” (Ph.D. diss.,
Leiden University, 2014).
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ملی هماهشگ س اید .سررندیکای مگررترر کارکنان صررنعو نفو در هفتهی هلر هبانما 1531
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بود ک ه کارگران نفت مجا چشدانی برای طراحی و بایاندیل ی اس تراتژی در واکشش به موقعیتهای
جدید نداش تشد .دوم کارگران نفت م اری برای مواجهه با ایق وضعیت همادگی سیاسی نداشتشد .برلی
ای کارگران نفت باتجربهی واجد س ابقاً عم و حزب تود بودند پیشیمیشهای که باعث میش د ای هر
گون ه حرکتی ک ه مم ق بود ره ری هیتالله لمیشی درون جش ش انقلابی را به چالش ب ل د احترای
کششد .نس
ش

جوانتر کارگران نفت چپگرا که اغل

با س ایمانهای چری ی رادی ا تر همس و بودند

ه تجربه و نارگا اس تراتژیک لایم برای متحدس ایی م اریات اجتماعات ط قهی کارگر حو

اعتصابهای صشعت نفت را نداشتشد .سوم ش افهای نسلی و مشهقهای میان کارگران نفت التلاهات
سیاسی و ایدوولوویک هنها را تلدید میکرد .برای مها در پالایلگا تهران گرو هعالی حو یدالله
لسروشاهی هعا اتحادیهای چپ گرا ش

گرهته بود .اعمای ایق گرو عمدتاً اه هبادان بودند اما
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ه اق د پیون ده ای ارگانیک با کارگران جوانتری بودند که ای کارگا های کوچک تهران میهمدند و

گرایشهای مره ی پررنگتری داش تشد .با وجود ایق چشانچه پیش و در طو انقلاب اقدامات سیاسی
و س ایم انی ل ایم برای تقوی ت هم اهشگی ک ارگران نفت ص ورت میگرهت هیچیک ای ایق موانع
ع ورناپریر ن ود.
ب ه بی ان دقی تر وجود نوعی ره ری می ان کارگران نفت ض رورتی ان ارناپریر بود 1.ناارت و
س رکوب در کارگا های بزرگ ایق امر را چالشبرانگیز اگرچه نه نامم ق میس الت .اگر مح
نمونه انتل ار نوش تههای چپگرایانه در پالایل گا تهران و انتقا مخفیانهش ان به لارج ای پالایلگا یا
توییع جزو ه ای ح امی ان م اری ی چری ی در پ ال ایل گا هبادان پیش ای انقلاب مم ق بود  2لابد
س ایماندهی ش ه ای ای م اریان حو مس او ص شعتی نیز ام ان پریر بود اس ت .اعتصابهای دههی
پشجا لورشیدی در صشعت نفت هرصتی برای ایق مهر پدید هورد اما در عیق حا سایمانهای جدید
چپ که کارگران نفت هوادارشان بودند لود را بیش ای کششگری در مح کار و اجتمام به م اری ی
مسلحانهی مخفیانه متعهد میدانستشد.
شهرایشدو تل ی کمیتهی هماهشگی اعتصاب های کارگران نفت هقد شام نزام قدرت داللی در
درون اعتص ابهای کارگران نفت و به ت ع هن در کلیت جش ش انقلابی ن ود؛ پیشش رط نزام بیرونی
 1برای بحهی دربار ی نقش ره ری در جش شهای اجتماعی نگا کشید به
Michael Lavalette, Colin Barker, and Alan Johnson, Leadership and Social Movements
(Manchester: Manchester University Press, 2001).
 2مصاح ه با یک کارگر نفت چپگرای پیلیق در پالایلگا هبادان دِلفت  23ووویهی .2۱15
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علیه س لهشت نیز بود .اعتصابهای کارگران نفت و تل ی کمیتهی اعتصابهای کارگران نفت ایجاد
دو نهاد دیگر را نیز تسهی کرد :شورای انقلاب و کمیتههای محلات.


شورای انقلاب

بیس تودوم دیما  1531دو هفته پا ای هنکه کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت
هعالیتهایش را هغای کرد هیتالله لمیشی هرمان تأسیا شورای انقلاب اسلامی را صادر کرد شورایی
که بایس ایی همان گرو  1۹نفر ی موجود مشتها با پار ای تاییرات بود .لمیشی اعلام کرد که ش ورای
انقلاب اس لامی «مرک

ای اهراد با ص لاحیت و مس لمان و متعهد و مورد وثوق»ی اس ت که میبایس ت

«ش راید تأسیا دولت انتقالی را مورد بررسی و مهالعه قرار داد و مقدمات اولیه هن را هراهر ساید»1.
اگر کمیتهی هماهشگی اعتصابهای کارگران نفت ی ی ای کارکردهای کلیدی دولت یعشی تولید نفت
ق درت ب دی

میبود .ایق مس له را میتوان در هیشهی اقدام بایرگان ناار کرد .بایرگان به هیتالله

لمیشی توص یه کرد مدیریت ش رکت نفت را به هم اری با کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران
نفت هرابخواند با ایق اس تدلا که «با ص دور چشیق ح می ایل ان لودش ان را علیرغر شا و علیرغر
دولتش حاکر بر دس تگا دولت میکردند و ایق اولیق مورد و جایی بود که امام در واقع به دس تگا
دولت و به کارمشدان دولت دستور میداد»2.


کمیت های محلات

م دیری ت اعتص اب ه ای کارگران نفت در ظهور س ومیق نهاد قدرت انقلابی یعشی کمیتههای
محلات که بعدتر به کمیتههای انقلاب اسلامی ت دی شدند نقش ارگانیکتری ایفا کردند .کم ود نفت
س فید که در گرمایش و پختوپز کاربرد گس ترد ای داش ت س اماندهی توییع س ولت در میان
جمعیت امری هوریتمشد بود که به مشل أ کمیتههای محلات ت دی ش د .در حالی که مص رف داللی
« 1امام لمیشی :شورای انقلاب اسلامی تل ی شد» اطلاعات  25دی .1531
 2متق مص اح ه ب ا جش اب هقای مهشدس مهدی بایرگان» (اردی هل ت  )15۱1اس شاد نهم ت هیادی ج ۳ .بخش 5
باییابیشد به تاریخ  2۱نوام ر  2۱1۱ای
http://www.mizankhabar.net/asnad/archive/archive.htm.
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را به دس ت نمیگرهت ش ورای انقلاب اس لامی هاقد اقتدار لایم برای نقشههریشی در مقام نوعی قه
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تهران در یمس تان  153۱-1531برابر با  ۳الی  1۱/3میلیون لیتر در روی بود پایتخت ای هغای تا نیمههای
دیما  1531تشها  3الی  3/3میلیون لیتر دریاهت میکرد.
ب ه دن ا ی ک هفت ه مراکرات هل رد میان کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت و
اعتص ابکششدگان نفت در تاریخ ش انزدهر دیما  1531ای ان ارهای پالایلگا هبادان به تهران جریان
پیدا کرد .دو هفته بعد تولید پالایل گا ای  2۱۱هزار به  5۱۱هزار بل ه در روی اهزایش یاهت و تولید
نفت لام در لویستان به  3۱۱هزار بل ه در روی رسید 1.با ایق حا کم ود سولت ادامه پیدا کرد و
م هشدس ابوالفم

ح یمی برای رس یدگی به وض عیت توییع س ولت به س ایمان توییع کمیتهی

هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت اعزام ش د .در اوالر دیما «کارکشان س ایمان توییع کمیتهی
هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت» «روحانیون» و «گرو های میهقدوس ت» را برای س ایماندهی
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«کمیتههای توییع سولت» به یاری طل یدند 2.ایق بزنگا نیز هرصت ایکیرهتهی دیگری برای تأسیا
نوعی س ایم ان ملی ب ه م دد ییرس التهای موجود ص شعت نفت بود  -س ایمانی کلی که بتواند
اعتص ابهای کارگران نفت و اجتماعات ط قهی کارگر را به هر متص

کشد .در یمان انقلاب ص شعت

نف ت  253۹اماکق توییع نفت در ش هرها و بیش ای  1۱هزار اماکق توییع نفت در نواحی روس تایی
داش ت .ایق ها نقاط اس تراتژی ی بودند که کارگران سایمان توییع شرکت ملی نفت ایران میتوانستشد
توییع س ولت و س ایر هعالیتها مل خصاً در تهران را حو شان سامان بخلشد .اگرچه در غیاب نوعی
اس تراتژی و س ایمان ملی مس تق

س ایمان توییع نقل ی هرعی پیدا کرد و ای کمیتهی هماهشگی

اعتصابهای کارگران نفت دستور میگرهت .ح یمی ای روحانیون محلی لواست ههرستی ای «جوانان
هع ا و معتم د» تهیه کششد .ایق جوانان بعدتر در مس جدی گرد همدند و همویشهای لایم را دریاهت
کردند .ظرف دو هفته کروبیش ک محلههای تهران «کمیتههای توییع» لودشان را ش

داد بودند

 کمیتههایی که س ولت موجود را ای طری کوپق یا ههرس تهای انتاار توییع میکردند .ح یمیهمچشیق به س ایمانیابی گروهی ای داوطل ان که توییع سولت در پمپ بشزیقها را ای ساعت  ۳ص ح تا
 1۱ش

برعهد داشتشد کمک کرد5.

 1انقلاب اس لامی به روایت اسشاد ساواک ج5۱۱ 2۱ .؛ «بیانیهی شمار  2۹( 1۱دی  )1531کمیتهی هماهشگی اعتصابهای
کارگران نفت» ارش اد اس لامی لویس تان لویس تان همگام با انقلاب ج( 1 .ویارت ارشاد اسلامی بهمق .۹۱-۹1 )15۱2
«تولید پالایلگا ها اهزایش یاهت» اطلاعات  1بهمق .1531
« 2دعوت به تل ی کمیتههای «توییع نفت»» هیشدگان  2۹دی .1531
« 5مصاح ه با هقای مهشدس ابوالفم ح یمی»
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کمیتهی هماهشگی اعتصابهای کارگران نفت هغایگر همیلگی ایجاد کمیتههای توییع سولت
ن ود .اگرچ ه ج اهایی در مقام تس هی گر ایجادش ان نقشههریشی میکرد اما در بقیهی جاها ص رهاً
ابت اراتی محلی را که ای پیش سر برهورد بودند به ی دیگر پیوند میید .در طو یمستان توییع نفت
به محوری مرکزی ت دی ش د که اش ا رویمر ی هم ستگی حو اش جوانه میید ای هنجا که اه
محله به نیایمشدان یاری میرس اندند و جوانان به جای اهراد مس ق در ص ی میایس تادند .بودند کس ان
دیگری هر ک ه ابت ار عم

را برای هم اهش گس ایی توییع نف ت ب ه دس ت میگرهتشد اما چیزی

نمیگرش ت که به س وی مس اجد کل ید میش دند به ایق دلی مل خم که مراکز دیگری برای
هماهشگ س ایی وجود نداش ت .به عشوان نمونه تلگراف س اواک به تاریخ س یزدهر دی ما 1531
گزارش میداد که رویا شرکت ملی نفت ایران در همدان ای تأمیق نفت برای ساواک امتشام میکرد1.
روین امهی هیشدگان ض مق تأیید ایق گزارش نوش ت توییع کوپقهای نفت در همدان در دس ت
بودند 2.با ایق حا چشان که هرهاد لس رولاور در همان یمان نوش ت ره ری کمیتهی همدان ای بدو
ش

گیری در ید روحانیون بود درحالیکه در تهران و بس یاری ای جاهای دیگر کمیتهها «اراد ای

عمومی» را تجلی میبخل ی دن د و بدواً ییر س یهر ی روحانیون ن ودند 5.مرد جوانی به گزارش گر
روینامهی کیهان در تهران اظهار داش ت «ای ر ویی که کم ود سولت شروم شد ما جوانان محله دور
هر جمع ش دیر تا کاری کشیر که ایق مل

به مل لاتی که ای ق داش تیر اضاهه نلود .گاریهایی

دستوپا کردیر و به در لانهها میرهتیر و ای مردم میلواستیر ظرفهایلان را به ما بدهشد .هروششدگان
سولت را هر مجاب میکردیر که بهتر است کار نفت را به ما بسپارند تا به صیهای درای»۱.
چهاردهر دیما  1531مأمور ساواک در تهران با لحشی شگفتید تلفشی به هرماند اش گزارش
داد« :تعدادی ای حامیان لمیشی ابت ار عم را برای توییع س ولت در میان نیایمشدان محلات به دس ت

 1انقلاب اسلامی به روایت اسشاد ساواک ج.122 25 .
 2به نق ای رویشمار انقلاب اسلامی ج( 15 .تهران :سایمان ت لیاات اسلامی .1۹5 )15۳5
5 Farhad Khosrokhavar, “Le Comité Dans La Révolution Iranienne: Le Cas D’une Ville
Moyenne, Hamadan,” Peuples Méditerranéens, no. 9 (1979): 89.
« ۱مردم ص ورانه در ص یهای نفت پیش میروند» کیهان  21دی ( .1531برگرداند شد ای متق انگلیسی .برای متق دقی
هارسی به لود سشد مراجعه کشید .م)
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کمیتهای بود که ره ریاش را حجتالاسلام سید احمد مدنی و حجتالاسلام محمدتقی عالمی عهد دار
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گرهتهاند .ش ماری ای ایق شتیرهایو توییع رصد شد اند و مدعیاند که دستور توییع سولت را لمیشی
صادر کرد است» 1.گزارش های ملابهی به شهرهای دیگر هر سراییر شد .در اصفهان مأمور ساواک
گزارش داد که اهراد عادی مل او محاهات ای پمپهای بشزیق و توییع س ولت هس تشد 2.عمادالدیق
باقی در لاطراتش با ش رح واکشش شخصیاش به تششهایی که میان اهراد ایستاد در صیهای بشزیق
درمیگرهت نمونهی دیگری به دس ت میدهد« :به ایق نتیجه رس یدم که بچههای مح را در مس جد
جمع و س ایماندهی ب شیر و کار توییع نفت را لودمان به عهد بگیریر» .پا ای هنکه نقل هشان برای
توییع س ولت ش س ت لورد تص میر گرهتشد دونفر دونفر سولت را به در لانهها ب رند 5.تا تاریخ
بیس توچهارم دیما ص ی های سولت تقری اً محو شد بودند به ایق دلی که جوانان محلات تحت
ره ری روحانیون توییع لانهبهلانهی س ولت را س ایماندهی کرد بودند و هن را رایگان به دس ت
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اهرادی که به عشوان لانواد های کردرهمد ش شاس ایی ش د بودند میرس اندند .یک پیامد هرعی توییع
س ول ت ایق بود ک ه برلی ای جوان ان محل ات ب ه هع الیتهای دیگری نایر کشتر قیمتها اراوهی
لدمات درمانی هوری و دهام مسلحانه در کمیتههای محلات نیز روی هوردند۱.
گزارش دیگری ص راحتاً ای «تعاونیها» و کمیتههای اس لامی محلات نام میبرد که در هل ت
محلهی هقیرنل یق ش روم به توییع س ولت کردند حرکتی که ای هنجا به س ایر مشاط نیز گس ترش
ی اه ت 3.برای مه ا جوان ان در نارمک محله را به ناحیههایی با ش عام  5۱۱متری ای هر مرکز توییع
س ولت تقسیربشدی کردند .هر ناحیه برای ی ایک لانواد ها کوپشی صادر میکرد که مهر ناحیه را بر
لود داش ت و تعداد دهعات و تاریخهای تحوی س همیه را ذکر میکرد .جاهای دیگر س ولت به در
لانهها برد میشد۱.
 1انقلاب اس لامی به روایت اس شاد س اواک ج( .2۱۱ 25 .برگرداند ش د ای متق انگلیس ی .برای متق دقی هارسی به لود
سشد مراجعه کشید .م)
 2همان ج.1۱۱ 2۱ .
 5عمادالدیق باقی هرادستان و هرودستان :لاطرات شفاهی انقلاب (تهران :جامعهی ایرانیان .۳۱ )151۳
« ۱شوراهای محلی گامی دیگر برای پیرویی» هیشدگان  2۱دی .1531
« 3تعاونیهای اس لامی» را اغل

بایاریها کس ه کارگران ادارات و دانل جویان با هدف اراوهی اقلام ضروری اریانقیمت

به تهیدستان برپا میکردند.
« ۱گسترش شوراهای محلی و تعاونیهای اسلامی» هیشدگان  23دی .1531
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نزد بس یاری ای هعالان اس لامگرا کمیتههای محلات که حو توییع س ولت س امان یاهته بودند
غایتی هش

ار داش تشد :مقابله با نفوذ چپگرایان در ص شعت نفت .س عید جلیلی که ایشک در میان

تشدروهای اس لامگرای ایران س یاس تمدار برجس تهای اس ت به یاد میهورد که «هن یمان مارکس یسر
لیلی طرهدار داش ت و همانطور که ت لور لی رالیس ر جامعهی مدنی است عیشیتِ شعار مارکسیسر در
ش ورا بود .لرا ایق شعار در هر همایی غال

بود .مه شورای دانلجویی شوراهای کارگری و … که

روششف رها به دن ا را اندایی هنها بودند .در چشیق شرایهی شورای محلات با محوریت مساجد یک
"تودهشی" و پاس خی کوبشد به هنها بود .در حقیقت لاس تگا ایق ش وراها مسجد بود .شوراها کانون
لوبی ش د برای پیگیری ایق بحث ها تمرکز مردم در مس اجد و انجام امور به ص ورت ش ورایی»1.
کمیتههای انقلاب اسلامی که پا ای بهمق  1531ش

گرهتشد اعمایلان را ای جرگهی داوطل ان توییع

را در س هح محلات گرد میهوردند گامی اس اس ی در تح یر قدرت سیاسی حامیان هیتالله لمیشی
بودند.
هر پای هن که لمیشی و ملتلفانش بیش ای پیش کشتر س یاس ی تولید و توییع نفت را به دس ت
میگرهتش د کشتر عملی تولی د نف ت کم اکان در دس ت کارگران نفت بود .در مواجهه با تلاشهای
هیتالله لمیشی و بایرگان برای بهدستگیری کشتر اعتصابها ره ران اعتصابهای کارگران نفت به
انتل ار بیانیهها ادامه دادند و کوش یدند موض ع قویتر کس

کششد .بیس ت و ش لر دیما هنها اعلام

کردند« :کارگران نفت بخل ی ای ط قهی کارگر ایرانی و بزرگتریق متحد قلر مترقی ضداست داد و
ض دامپریالیستی هستشد» و اهزودند «با توجه به نقش تعییقکششد ی کارگران لصوصاً کارگران صشعت
نفت در م اریات ضداست دادی دولت هتی موظی است مشاهع ط قهی کارگر را در نار بگیرد» .کرتر
ای دو هفت ه پیش ای س قوط رویر گروهی ای ک ارگران نف ت اعل ام کردن د ک ه نمایشدگان کارگران
میبایس ت در شورای انقلاب اسلامی که اعمایش هشوی توسد هیتالله لمیشی عمومی نلد بود
حمور داشته باششد .هنها اظهار میداشتشد:

« 1گفتگو با سعید جلیلی :مردم لدمترسان واقعی را به یور کاندیدا میکردند» ل رگزاری مهر ( 1شهریور )15۳2
http://www.mehrnews.com/news/ 2036830
« 2مصاح ه با هقای مهشدس ابوالفم ح یمی».
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سولت در کمیتههای محلات جرب میکردند 2.ایق کمیت های انقلاب اسلامی که هعالان اسلامگرا
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همان طور که کارگران در ش راید انقلابی هعلی نقل ی حیاتی ایفا کرد اند باید در هردای
انقلاب هر که یمان بایس ایی واقعی اس ت ش رکت داش ته باش شد .بایس ایی واقعی تشها با
مل ارکت کارگران در امور س یاس ی کل ور ام انپریر است .نخستیق گام باید با ملارکت
نمایشدگان کارگران در شورای انقلاب برداشته شود1.
هرچشد که در غیاب یک سایمان ملی مستق

کارگران نفت هاقد وین سیاسی لایم برای پلتی انی

ای مهال اتشان بودند .به موایات هنکه نیروهای هوادار هیتالله لمیشی به تدری کشتر اعتصابهای
ک ارگران نف ت را در دس ت گرهتش د تششه ا با چپ اهزایش یاهت .در اهوای عد ای ای روحانیون با
هدف محدودسایی استقلا کمیته ی اعتصاب و نقش نمایشدگان س ولار کارگران نفت مدالله کردند
و کار را به اس تعفای محمدجواد لاتمی نمایشد ی اص لی واحدهای تولید را کل اندند .لاتمی در
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ن امهای س رگل اد به تاریخ ی ر بهمق ما  1531روحانیون «ارتجاعی» را متهر کرد که او و س ایر
نمایشدگانی را که با «ایدوولووی ارتجاعی»ش ان مخالی بودند به مرگ تهدید کرد اند .او همچشیق ای
کمیت هی هم اهشگی اعتص ابهای کارگران نفت انتقاد کرد که ای حوی ی وظایفش در «بایرس ی و
ناارت بر» اعتصاب های کارگران نفت پا را هراتر گراشته و کمیتهی اعتصاب را به حاشیه راند و امور
محلی را به تعدادی ای روحانیون «غیرمترقی» س پرد اس ت به جای هن که همانطور که ای هغای مقرر
بود گروهی را برای میانجیگری بیق اعتص ابهای کارگران نفت و کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای
کارگران نفت تعییق کشد2.
اس تمرار هعالیتهای کمیتهها در صشعت نفت به رغر تلدید سرکوب پا ای بهمق  1531گواهی
اس ت بر هن که سایماندهی و هگاهی ط قاتی کارگران نفت در جریان اعتصابهایلان قوام یاهته بود.
چشد ما پا ای سقوط شا کای بِرد روینامهنگار و برند ی هتی جایز ی پولیتزر که با کارگران نفت
مص اح ه کرد بود نوش ت «ص شعت نفت تقری اً به تمامی در کشتر مل تی کمیتههای کارگری مس تق
اس ت ک ه اگرچه به دولت مرکزی وهادارند اما با ایق حا در همهی تص میمات مربوط به تولید و
ب ایاری ابی نفت ایران به جهان ص شعتی غرب مل ارکت دارند .ش اید حتی ای ایق مهرتر کمیتههای
کارگری بی هیچ چون و چرا نلان داد اند که میتوانشد پالایلگا ها و میدانهای نفتی را بدون مدیران

1 Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, 161–162.
 2محمد جواد لاتمی «به کارکشان م اری صشعت نفت و به همهی م اریان را هیادی» هیشدگان  12بهمق .1531
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ایرانی عالیرت ه و بدون تخص م  ۹۱۱ت شسیق لارجی ادار کششد 1.» ...ایق وضعیت ای تحم ره ران
پس اانقلابی که ملاو تح یر قدرتشان بودند لارج بود .کمیتههای صشعت نفت و جاهای دیگر پا
ای حملهی عراق به نواحی جشوب غربی ایران در ش هریور  153۳س رکوب و تم عیی و رس ماً ممشوم
اعلام شدند.
پوپولیوم و آگاهی طبقاتی
س رنوش ت اعتص ابهای کارگران نفت پرس ش مهمی را پیش میکل د :چرا کارگران نفت
ش های ملی واجد اس تقلا سیاسی و ظرهیت سایمانی برای هراه شیِ قدرتشان به لارج ای مح های
کار لل ن ردند و در عوض نقلی ییردستِ نقش هیتالله لمیشی و کمیتهی هماهشگی اعتصابهای
کارگران نفت را پریرهتشد؟ ایق پرس ش را میتوان به بهتریق وجه با بررس ی ت ویق هگاهی ط قاتی در
با م اریات کارگری در معشای عام هن هغای کشیر .ن تهی ش ایان ذکر ای ایق قرار است که غل هی
کس

وکارهای لرد همچون مانع بزرگی بر س ر را ایق م اریات عم میکرد .در س ا  1533شمار

نیروی کارِ ایران  ۹/۹میلیون نفر بود که ای میانش ان  5/3میلیون نفر جزو ط قهی کارگر در نار گرهته
میشدند .یک میلیون کارگر دیگر کارگران لانوادگی غیرمزدی بودند .حدود  11۳هزار نفر به عشوان
کارگران مزدبگیر و کارگران لانوادگی غیرمزدی در بخش ص شعت مل او بودند .ای میان ایق عد
نزدیک به  ۱5درص د عمدتاً کارگران غیرماهرِ ش اغ در کارگا های کوچک ( ۳-1کارکق) بودند2.
بیش ترِ ایق ک ارگران ب ا وجود مل ارک ت در تااهرات در مقام نوعی هویت جمعی مجزا در انقلاب
ش رکت نداش تشد .با وجود ایق «کس ر چل مگیری ای ط قهی کارگر وجود داش ت که ماهر بود و در
کس

وکارهای بزرگِ بخش لص وص ی و به ویژ بخش دولتی متمرکز بود» .ایق دس ته ای کارگران

ظرهیت بالاتری برای م ادرت به کشش جمعی برلوردار بودند .در س ا  1۳5 1533واحد ای واحدهای
ص شعتی لص وص ی ( 11درص د) کس

وکارهای بزرگی بودند که بالغ بر  1۱۱کارگر در اس تخدام

1 Kai Bird, “Iranian Oil Workers and Revolution,” in America’s Energy. Reports from the
Nation on 100 Years of Struggle for the Democratic Control of Our Resources, ed. Robert
Engler (New York: Pantheon Books, 1980), 235.
2 Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. Class and Labor in Iran: Did the Revolution
Matter? Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2006., 218.
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درون رابههی مهلهی کارگران نفت م اریات گسترد تر کارگران و جش ش انقلابی پاسخ داد.
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داش تشد .علاو بر ایق اکهریتِ  3۱۱هزار کارگر شاغ در بخش دولتی در چشد شهر بزرگ و تعدادی
ای کس

وکارهای بزرگ متمرکز بودند .به ایق ترتی

همچون بسیاری ای کلورهای درحا توسعهی

دیگر در یک س رِ شطییو ط قهی کارگر کارگرانی بودند که عمدتاً در تولید لُرد و لرد هروش ی
هعالیت داشتشد و در سرِدیگر کارگران صشعتی تمرکز داشتشد.
به طور مل خم کارگران نفت به طوری که ق تر هر دیدیر ظرهیت چل مگیری برای کشش
جمعی نلان میدادند و به ایق ترتی

جایگاهی پیلرو در جش ش اعتصابی پاییز  1531به دست هوردند.

اگرچه در ابتدا ل ری ای ش ه های هم ستگی چلمگیر در میان کارگران صشعت نفت و سایر بخشها
ن ود ایق ش هها در جریان اعتص اب ها رهته رهته ش

گرهتشد .در اهوای و هبادان کارگران نفت در

هم ستگی با معلمان اعتصابی هغای به سایماندهی کردند 1.کششهای هم ستگی لصلتی متقاب داشتشد.
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برای مه ا معلم ان در هب ادان و لرمل هر چش د هفته بعد به تااهرات کارگران پیوس تشد .جامع ی
کارکنان سررا مان برنام و بودج بیانیههایی در هم س تگی با کارگران نفت ص ادر و ای هنها به
پاس «ممانعت ای اس تخراج ثروت ملت و ریختشش به حلقوم امپریالیس ر و برای تحص ی هیادی برای
ملت ما» قدردانی کرد 2.به طور ملخم در تهران کارگران اعتصابی در صشایع دیگر به کارگران نفت
نفت به چل ر ره ر مینگریس تشد و در تااهرات مختلی ش عارِ «کارگر نفت ما ره ر س رس خت ما» را
س رمیدادن د .اگرچه هقد یک هفته ماند به س قوط سلهشت بود که کارگران اعتصابی با هدف تقویت
س ایمانیابی اهزایش هم س تگی و ارتقای هگاهی کارگران دربار ی مشاهع ط قاتیش ان ش روم به
برگزاری جلس اتی کردند .بیش ای یکصد نمایشد ی اتحادیههای ال تریک لودرو و نفت به تاریخ
چهاردهر بهمق  1531در س شدی ای قشدریز واقع در تهران گرد هر همدند و الراج کارگران کارلانه
را مح وم و مه ال هی حم ور نم ایش د ی ک ارگران در ش ورای انقل اب را مهرح کردن د و اید ی
ش

گیری نوعی شورای هم ستگی کارگران را به بحث گراشتشد5.
ای ایق رو کارگران نفت برای ایفای نقل ی مس تق تر – و پیل روتر -در م اریات کارگری و

جش ش انقلابی وس یعتر در موقعیت مشاس ی قرار داش تشد اما پرس ش ایقجاس ت که چرا ایق ام ان در

« 1اعتصاب در صشعت نفت» اطلاعات  5۱مهر .1531
 2جامعهی کارکشان س ایمان برنامه و بودجه «درود به کارگران و کارمشدان ش ریی ص شعت نفت»  13( 2۱1۹۱۱۱3هذر
 )1531هرشیو مرکز اسشاد انقلاب اسلامی تهران.
5 Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, 163.
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نهایت تحق نیاهت .اش ار به ش راید «عیشی» نام فی اس ت ییرا هر جایگا کارگران نفت در سالتار
ط قاتی و هر ویژگیهای هیزی ی ص شعت نفت ام ان اعتص ابهای گس ترد و تل ی س ایمانهای
مس تق را مهیا میکرد .مس لهی واقعی هقدان اس تقلا س یاس ی بود که ما را به بررس ی سوبژکتیویتهی
کارگران نفت رهشمون میشود .همانطور که ای .پی .تامپسون استدلا کرد است «هگاهی ط قاتی» را
«تجربهی ط قاتی» ش
ش

میدهد هرایشدی که هرهشگ در نقش میانجی هن ظاهر میش ود .به علاو

گیری ط قهی کارگر «هرایشد هعا »ی است که همانقدر ای شراید متأثر میشود که ایعاملیت»1.
ای ایق مشار ل ری ای نوعی سیر ت ام غایتششالتی ای تجربهی ط قهی کارگری به ش

مل خص ی ای هگاهی ط قهی کارگر نیست و هگاهی ط قهی کارگر به نقش میانجی هرهشگ و عاملیت
انس انی وابس ت ه اس ت .ب ه همیق دلی

ایق انتاار که کارگران نفت میبایس ت به هگاهی ط قاتی

(سوسیالیستی یا س ولار) دست مییاهتشد که در عیق حفک استقلا شان ای اپوییسیون روحانی یا بایاری
مسیر استدلا میکشر .استراتژی مق برای طرح ایق استدلا گفتوگویی انتقادی با «تاریخنگاری ط قه
و کارگران ایرانی» اثر هص ی بیات اس ت که پختهتریق روایت موجود دربار ی ش

گیری هگاهی

ط قاتی در ایران پیش ای انقلاب و در جریان انقلاب را پیش میکلد.
بیات مدعی است «ن اید ای سالتار و "مشاهع مادی" هغای کشیر و ای هنجا به هگاهی ط قاتی برسیر.
بل ه باید شتحلی راو ای یبان ط قه شروم کشیر و جش ش سیاسیاش را صورتبشدی کشیر» 2.ای ایق یاویه
اس ت که بیات انقلاب ایران را تحلی میکشد« :اسلام در تقریر هگاهی ط قهی کارگر در ایران عشصری
محوری اس ت» هنهر ای رهگرر اش اعهی نوعی «ایدوولووی پوپولیس تی ...که س دی در مقاب پاگیریِ
هگاهی ط قاتی و اید ی ش اف ط قاتی در جامعه برپا میکشد» .علت ایق مانعههریشی به ایق برمیگلت
که «روحانیت حاکر در یبانی اسلامی اگرچه با سمتوسویی پوپولیستی با کارگران ملترک بود»5.
ایق تحلی اگرچه به لوبی کژیهای تحلی های اروپامحور و س التارگرایانهی ط قه را راس ت
میکشد ییاد ای حد به ههر ش ی وار ای یبان که حامیانی نایر گیرِت استدمق جونز و سایر مشتقدان ای.
1 E.P. Thompson, The Making of the English Working Class (London: Gollancz, 1980), 8.
2 Asef Bayat, “Historiography, Class and Iranian Workers,” in Workers and Working
Classes in the Middle East: Struggles, Histories, Historiographies, ed. Zachary Lockman
(Albany: State University of New York Press, 1994), 186.
5 Ibid., 202–203.
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به مخالفت با سلهشت سوقشان دهد بر هرضی نادرست استوار است .در عوض مق دربار ی ام ان ایق
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پی .تامپس ون و مارکس یس ر به طور ک دارد متمای میش ود و نگاهی اغراقهمیز به اهمیت گفتمان
اس لامی در انقلاب ایران دارد .مارک اس تایش رگ ضمق به رسمیتششاسی اهمیت یبان استدلا میکشد
که هگاهی ط قاتی یک گفتمان نیس ت بل ه لود «در اثر اصه اک گفتمانهای تولیدشد در جریان
مشایعه» س الته میش ود 1.ای ایق مشار چشیق نیس ت که گفتمان پوپولیستی در انقلاب ایران در متون یا
هرهشگ اس لامی ص رهاً در هرمتی س التهوپردالته و حاض روهماد حم ور داش ته بود ؛ پی ر ی ایق
گفتمان لود در متق م اریات انم مامی و در رقابت با سایر گفتمانها تراشید شد بود .ایق گفتمانها
ص ره اً بایتاب «تجربههای ط قاتی» متفاوت نیس تشد؛ بل ه در برس الت هگاهی ط قاتی نقش دارند.
هنگونه که ییکِری لاکمق جمعبشدی میکشد «ت ویق ط قهی کارگر همانقدر هرایشدی گفتمانی اس ت
که هرایشدی مادی»2.
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تورج اتاب ی با کاربس ت ایق روی رد و تمرکز بر هرایشد باینمایی و بایش شاس ی در ت ویق ط قه
نل ان داد اس ت که چگونه در دور ی پا ای جشگ جهانی او نوعی هویت ط قاتی متمایز در میان
کارگران نفت رو همد تاییرجهتی که در اس تفاد ی کارگران و همیقطور مقامات دولتی و شرکتی ای
واو ی «ک ارگر» ب ه ج ای واو ی «عمل ه» نمود مییاهت 5.ش

گیری (هگاهی) ط قهی کارگر که

کارگران نفت در مرکزش جای داش تشد طی دههی بیست لورشیدی به بلوغ رسید .هرچشد که ظرف
دو دههای که ای پی همد دگرگونیهای اقتص ادی س یاسی و هرهشگی به بایهرایی ط قاتی چلرگیری
مشجر ش د .همانطور که بیات اس تدلا میکشد مهاجرت گس ترد ای روس تا به ش هر طی دههی چه
لورش یدی نس

جدیدی ای کارگران را که هاقد تجربهی ص شعتی و ش هری بودند به وجود هورد« .با

وجود ایق ای دهه ی پشجا لورشیدی اوضام رو به تاییر گراشت .در هن مقهع کارگران جدی ِد دههی
چه لورش یدی تجربهی قاب اعتشایی را در کار ص شعتی و یندگی ش هری اندولته بودند ...نتیجه
ع ارت بود ای برهمد نوعی «هگاهی ص شعتی» که عشاصرش را ای محیهی صشعتی س ک یندگی شهری
و کار صشعتی برگرهته بود .ایق هگاهی صشعتی لود را در سلسلهای ای مهال هها و اعتصابها در میانهی
1 Marc W. Steinberg, Fighting Words: Working-Class Formation, Collective Action, and
Discourse in Early Nineteenth-Century England (Ithaca, NY: Cornell University Press,
1999), 230.
2 Zachary Lockman, “Imagining the Working Class: Culture, Nationalism, and Class
Formation in Egypt, 1899–1914,” Poetics Today 15, no. 2 (1994): 158.
5 Touraj Atabaki, “From ‘Amaleh (Labor) to Kargar (Worker): Recruitment, Work
”Discipline and Making of the Working Class in the Persian/Iranian Oil Industry,
International Labor and Working-Class History 84, no. 3 (2013): 159–175.
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دههی پشجا لورشیدی نلان داد ...ورای هگاهی صشعتی کارگران ش

عامتری ای هگاهی ط قاتی را

نیز پروراندند که در بیان هویت و تمایزیابی نمود پیدا میکرد 1.با ایق حا چشد ص فحه بعدتر بیات
ادعا میکشد که تشوم کارگران به «تجربههای مل ترک غیرکاری در میان هنها» مشجر نل د .اگرچه
بیات میاهزاید که ایق کارگران «به رغر تفاوتهایل ان مره ی مل ترکی دارند :اس لام ».حتی اگر ایق
واقعیت را که تجربه ی ایعما مره ی میان کارگران ایرانی متایر بود نادید بگیریر ایق واقعیت مس لر
اس ت که هر تجربههای صشعتی و هر تجربههای شهری و هر هرهشگ اسلامی در ش
کارگران س هیر بودند .اگرچ ه چیرگی گفتمان اس لامی پوپولیس تی را باید با توس

دهی به هگاهی
به روی ردی ت ییق

کرد که یبان را هر عشص ر برس ایند و هر محص و م اریات ط قاتی درون و بیرون مح کار در نار
میگیرد.
بی ات ب ه درس تی م دعی اس ت که «کارگران ص شعتی اس لام را با هدف بیان مشاهع ط قاتی و
جهانبیشیهای عامترشان یا به تع یر بالتیشی تمایز میان وانرهای گفتاری اولیه و ثانویه که میان مخابر ی
بیمیانجی و ایدوولووی میانجیدار تشش لل میکششد دستکر میگیرد 2.بشابرایق نقش ایدوولووی
تولیدکششدگان ه ریاش و بیان س ایمانیاش در ت ویق هگاهی ط قاتی حیاتیاند .پوپولیس ر اس لامی
س التهی دس ت چهر هایی نایر علی ش ریعتی بود که نارض ایتیها علیه نابرابری اجتماعی س یاس ت
داللی س رکوبگر و س لههی لارجی را با یبانی طرح میکرد که واوگان اس لامی و مارکس یستی را
درهر میهمیخت .بس یاری ای کارگران نفتی که با هنها مص اح ه کردم به تأثیر اندیل ههای او اش ار
کردند .هششایی هنها با ایق اندیلهها به واسههی نوشتههای شریعتی یا سخشرانیهایش در دانل د نفت
هبادان در اوالر دههی چه و اوای دههی پشجا لورش یدی بود .ش ریعتی ض د روحانیت بود و در
مقاب

هیتالله لمیشی نوعی نس خهی پوپولیس تی ای اسلام عرضه میکرد که نقلی انقلابی به روحانیت

میبخل ید .هر دو نفر گفتمان پوپولیستیشان را در واکشش به و در رقابت با گفتمانهای چپگرایانه
صورتبشدی میکردند.

1 Bayat, “Historiography, Class and Iranian Workers,” 198–199.
2 Paul Blackledge, “Thinking About (New) Social Movements. Some
Insights from the British Marxist Historians,” in Marxism and Social Movements, ed.
Colin Barker et al. (Leiden: Brill, 2013), 265.
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بلاهص ش ان بایتفسیر میکردند» .ایق گزار اهمیت تمایزگراری میان هگاهی بلاهص اهراد ای کشش و

پیمان جعفری ۱۱ /

گفتمان چپگرایانهی غال

ایق دور ض دس رمایهدارانه و ض دامپریالیس تی بود اما رو به سوی

تقریر و ترجمهی س یاس ی «تجربهی ط قاتی» نداش ت بل ه در عوض بر مفاهیر ش هامت و هداکاری
هردی مرت د ب ا م اریات چری ی پای میهل رد .ایایقرو ایق گفتمان در ص ورتبشدی جهانبیشی و
رویهای که م اریات و شراید هرروی ی کارگران را با م اریات و شرایدشان در بستر کلی جامعه پیوند
بزن د کم ی ب ه هنه ا نمیکرد .چپ رادی ا در واکشش به س رکوب و ناارت به جشگ چری ی و
م اری ی مس لح ان ه روی هورد بود اما ایق بیش ای هنکه انتخابی اجتشابناپریر باش د تص میمی
اس تراتژیک بود .مس یر متفاوتی که س اکا یا سا مان انقلابی کارگران ایران در پیش گرهت ملید
ایق مدعاس ت .ایق س ایمان موه ش د چشدص د عمو و سمپات را سایماندهی کشد و شع ههایی را در
اوالر دههی چه لورش یدی در پار ای ای کارگا های مهر تأس یا کشد تا یمانی که پا ای یورش
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هداییان به پاسگا واندارمری سیاه

در سا  15۱۳طومارش به دست ساواک پیچید شد1.

وقتی اعتص ابه ای کارگران نفت در س ا  1531ری داد کلیهی ایق گفتمانهای مختلی را
میش د در میان کارگران نفت پیدا کرد .روینامهنگاری در مص اح ه با کارگران نفت هبادان مل اهد
کرد «بیشتر کارگران نفت مسلمانانی ملمق و معتقدند اما ای نوم ضدروحانیاش که باور دارند جش لی
مره ی که با مهال هی س ایشناپریر عز ش ا هغای ش د نمیتواند مادامی که لودِ مره

دس تخوش

تاییرات اس اس ی نل د به پایان برس د» .جوش اری در پالایلگا هبادان اظهار داشت «اما هر چه باشد
دکتر شریعتی بود که ایق انقلاب را نوشت .لمیشی هقد ره ریاش کرد» ...جوش ار جوانی گفت «قرار
نیس ت برد ی ایق ماش یقها باشیر .در یک جمهوری اسلامی هدف اجتمام است نه مصرف» 2.بیشتر
کارگران حامی هیتالله لمیشی بیش ای هنکه دل س تهی الاهیات وی باششد مجروب استراتژی سیاسی
غیرس ایشکارانهاش بودند .تأس یا کمیتهی هماهشگی اعتص ابهای کارگران نفت به دست هیتالله
لمیشی بر اعت ار وی ای ایق جهت اهزود.
به ایق ترتی

نزد بسیاری ای کارگران نفتِ همد با پوپولیسر اسلامی لمیشی یا شریعتی استقلا

سیاسی در وهلهی او ضروری به نار نمیرسید اگرچه برلی ای ایق کارگران پا ای هغای هجمههای
دولت پس اانقلابی به کمیتههای کارگران مقابلش ایس تادند .در امتداد ایق گرو ها «در مرحلهی نهایی
م اریات انقلابی اقلیتی ای کارگران برلاس تشد که ش لی ای سوسیالیسر را پریرهته بودند و نقلی اساسی
”1 Peyman Vahabzadeh, “Saka: Iran’s Grassroots Revolutionary Workers’ Organisation,
Revolutionary History 10, no. 3 (2011): 348–359.
2 Bird, “Iranian Oil Workers and Revolution,” 235–238.
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ایفا کردند» 1.ایق مس له لصوصاً در مورد صشعت نفت صادق بود که در هن بالغ بر یک سوم اعمای
کمیتهی اعتصاب مشتخ

اهوای گرایشهای چپگرایانه داشتشد و  ۳نفر ای  1۱عمو شورای سندیکای

مگررترر کارکنان صررنعو نفو چپگرایان س ولار بود (چهارتای دیگر چپگرایان اس لامی
بودند) .به رغر ایق حتی در میان هنها اید ی اس تراتژی و س ایمان مس تق به دلای ایدوولوویک
اولویت نداشت.
جان داریهای س یاس ی کارگران نفت طیی گس ترد ای را پوش ش میداد :ای پوپولیس تهای
اس لامگرا گرهته تا اهرادی که لود را بخل ی ای پرولتاریای ص شعتی تعریی میکردند که میبایس ت
سیاستاش را بر هم ستگی ط قهی کارگر بشیان بگرارد .پای شدی به دیدگا های ایدوولوویک و سیاسی
رقی

با تاییر شراید جابجا میشد اما روند اسلامگرای پوپولیستی به طریی هزایشد دست بالا را ای ه ِن

لود کرد .دیال تیک میان م اریات لارج ای محیدهای کار و م اریات درون محیدهای کار در ایقجا
لیابانی که ییر س یهر ی ش عارهایی با س متوس وی پوپولیسر اسلامگرا بود شرکت جستشد یا ای هنها
تأثیر پریرهتشد .مح

نمونه در تهران کارگران نفت به سمت گورستان بهلت یهرا جایی که بشا بود

ش هدای انقلاب در هن به لاک س پرد ش وند را پیمایی کردند .در جریانِ ایق مشاس ک که در جوی
پرحرارت و س یاس ی برگزار میش د شعارهای کارگران نفت رهتهرهته با شعارهای اسلامگرایان در هر
همیخت .با ایق حا نفوذ پوپولیس ر اسلامی صرهاً ای بیرون شبه میان کارگرانو نلت ن رد .در پالایلگا
تهران بس یاری ای کارگران س ابقهی کار در کارگا های تعمیر و نگهداری و تولیدات لُرد را داشتشد.
هنها کس انی بودند که بهتایگی ای نواحی روستایی مهاجرت کرد بودند و در محلههایی در مجاورت
بایار بزرگ تهران و مس اجدش رویگار گرراند بودند .با وجود ایق ذکر ایق ن ته حاوز اهمیت است
که ش

هی مس جد-بایار ای هغای نوعی مش ع س ایمانی در دس تان هیتالله لمیشی و حامیانش ن ود.

همانطور که کِریمق اس تدلا کرد است نیروهای طرهدار هیتالله ن ردی سیاسی را برای هژمونی در
ایق ش ه به پیش بردند و هقد پا ای کس

ایق هژمونی توانس تشد ای هن همچون اهرمی برای بسی

تااهرات تود ای بهر بگیرند2.
1 Misagh Parsa, States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative Analysis of
Iran, Nicaragua, and the Philippines (Cambridge: Cambridge University Press, 2000),
172.
2 Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, 44–49.
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تعییقکششد بود .پیش ای اعتص ابها و همچشیق در للا ش ان بس یاری ای کارگران نفت در تااهرات
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با بهر گیری ای همیق قیاس می توان گفت صشعت نفت مش ع بالقو اریشمشدی برای بسی تود ای
در التیار میگراشت که همانطور که تجربهی تل ی کمیتهی هماهشگی اعتصابهای کارگران نفت
نلان داد می توانست به ک جش ش انقلابی جهت بدهد .اگر چپ پیش ای انقلاب گفتمانی را پروراند
بود ک ه تجربههای کارگران را بر حس
س ایمانی پررنگتری ترتی

شمفهومو ط قه ص ورتبشدی میکرد و اگر چپ حم ور

داد بود در حدی که میتوانست اعتصابهای کارگران نفت را به سوی

اس تقلا س یاس ی س وق بدهد کارگران نفت ش اید میتوانستشد بر نتیجهی انقلاب ایران تأثیر بگرارند.
چپ س ولار به رغر س ایمانیابی ض عیفش ای پتانس ی بالایی برای نقشههریشی بس یار برجس تهتر در
یمیشهی هماهشگس ایی اعتص اب های کارگران نفت برلوردار بود .ایق پتانسی در پیوندهای تاریخی
چپ با کارگران نفت (لصوصاً حزب تود ) احیای مح وبیت و مشزلت چپ به دست جش ش چری ی
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و درهمدن دانشهمولتههای دانل گاهی متمای به چپ به یمر ی کارمشدان ریل ه داشت .با ایق حا
ایق پتانسی عمدتاً به دلای ایدوولوویک مجا تحق پیدا ن رد.
چشیق روی ردی بی هن که ناروریانه باشد «نابسشدگی محدود کردن مهالعه به جهان حاضر و
بلاهص ِ کشش متقاب اهراد را تصدی میکشد .جز ایق اگر باشد تختهبشد ت ییقهای ج رگرایانهی کشش
متقاب لواهیر بود ت ییقهایی که به مشابع اولیه و الگوریترهای ناریهی بایی شgame theoryو ت یه
دارن د ک ه کشش متق اب
لصلتی ای ق

را ای محتوای مل خماش تهی میکشش د .ام ا اگر بپریریر که کشش متقاب

تعییقشد ندارد که ش

محق اش تشها شیو ی مم ق برویش ن ود است یا هثارشان

مم ق اس ت ای محدود ی اهرادی که هش ارا درگیر کشش متقاب اند هراتر رود به ش یو ای برای ههر
پت انس ی

واقعی کشش متق اب نیایمشدیر .ای ایق بیش هم ای کشش متقاب

تاریخی عامتر ش

لود ای تحولات نهادی

میپریرد؛ تحولاتی که نمیتوانشد به نوبهی لود بدون ارجام به پروو های سیاسی

و ت اپوهای معهوف به تحق انسجام هژمونیک به ههر درهیشد1.

نتیج گیری
نقش برجس ت هی ک ارگران نف ت در انقل اب ایران م ا را هرامیلوان د در پار ای ای هرای غال
دربار ی نس ت میان نفت و س یاس ت و شهمچشیق دربار یو پیامد انقلاب ایران تجدید نار کشیر .انتلار
دموکراسی کربشی اثر تیموتی میچ درک ما را ای مورد او بهشدت تعمی بخلید .ایق کتاب بر نقش
”1 John Krinsky, “Marxism and the Politics of Possibility: Beyond Academic Boundaries,
in Marxism and Social Movements, ed. Barker et al., 120.
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میانجی نیروهای کار در شرابههیو میان نفت و س یاس ت تمرکز دارد و استدلا میکشد که ویژگیهای
مادی صشعت نفت کارگران نفت را ای توان بسی گری بزرگمقیاس که بتواند ح مرانی اقتدارگرایانه
را با موهقیت به چالش ب ل د محروم کرد اس ت .به باور مق کاربس ت عام ایق مدعی میبایس ت در
پرتوِ تجربهی انقلاب ایران صیق بخورد و تدقی شود.
دومیق باینگری به لوانش پرنفوذ لود انقلاب ایران مربوط میش ود لوانل ی که بر نقش اسلام
شیعی در میان ط قات هرودست به مهابه عاملی مهر برای توضیح توانایی هیتالله لمیشی و حامیانش در
کس

هژمونی در درون جش ش انقلابی تأکید میکشد .روایتی که مق ای ایق هرایشد به دس ت میدهر

بدون چلر پوشی بر نقش مره

نقش طراحی استراتژی و سایماندهی را همچون عاملی کلیدی نلان

میدهد .ایجاد کمیتهی هماهشگی اعتص اب های کارگران نفت ربد ییادی به مره

نداش ت؛ بل ه

مداللهای سیاسی و استراتژیک در اعتصابهای کارگران نفت بود که هیتالله لمیشی و ملتلفانش را
میتوانس تشد ک جش ش انقلابی را به جهت مهلوبش ان س وق دهشد .در تقاب با حرکت جس ورانهی
هی تالل ه لمیشی ک ارگران نف ت موه نل دن د س ایم ان ملی نیرومش دی تل

ی دهشد که بتواند

اعتصابهای محلی را هماهشگ کشد و به شیو ای ملثر در مراکر ها نمایشدگیشان کشد.
در نتیجه لمیشیگرایان به همرا ِ ملتلفان لی را -مره یش ان موه شدند ای ایق للأ بهر برداری
کشش د و ب ا را ان داییِ کمیت هی هم اهشگی اعتص ابهای کارگران نفت عملاً کشتر س متوس وی
اعتصاب های کارگران نفت را در دست بگیرند .ایق به نوبهی لود به هنها کمک کرد شورای انقلاب
اس لامی را به عشوان بدی اقتدارگرایانه ی دولت قدیر تل ی دهشد .کارگران نفت در غیاب سایمانی
ملی که قادر به هماهشگس ایی اعتص ابهایلان باشد هاقد اهرم لایم برای مهال هی نقلی بزرگتر در
س التارهای س یاس ی در حا ظهور بودند تا چه رس د به رقابت بر س ر قدرت س یاس ی .س رانجام
کمیت هه ایی مردمی که در محلات س ر برهوردند با م اریات مح های کار پیوند نداش تشد بل ه در
عوض ب ه ییرمجموع هی مس اج د و روح انیون ت دی

ش دن د .در ایقجا نیز کارگران نفت برای

را اندایی ره ری و اعما نفوذ بر کمیتههای محلات ای موقعیت مشاس ی برلوردار بودند مل خص ًا به
س

نقش سولت در یندگی رویمر  .اما ایقبار هر چشانکه دیدیر لمیشیگرایان در بهدستگیری

کشتر ایق س ایمانهای مردمیِ لودگردانی محله موه تر ای کار درهمدند .س التارهای هیزی ی تولید
توییع و مصرف نفت نقلی ش یه رگها و مویرگهایی داشتشد که تا عم ِ جامعه رسوی میکردند و به
کارگران نفت اجای میدادند نفوذ سایمانی و ایدوولووی ی نامتشاس

با شمار عددیشان اعما کششد.
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ق ادر میس ال ت ک ه حلق های کلی دی ای ینجیر ی وقایع را به چشگ بیاورند حلقهای که به مددِ هن
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ای ایق رو تاریخ رابههی نفت و س یاس ت و نقلش در انقلاب ایران ای هنچه مم ق است انتاار
داش ته باش یر غیرج ریتر یا س یا تر به نار میرس د .اگر س ایمانها و گفتمانهایی بدی با تأکید بر
اس تقلا س ایمانهای کارگری گفتمان ایدوولوویک و س ایمان س یاس ی نیروهای اس لامگرای حو
هیتالله لمیشی را به س یاقی ملثرتر به چالش کل ید بودند ایق نیروها موه نمیش دند کشتر کام
اعتص ابهای کارگران نفت را ق م ه کششد .همانطور که اِریک ِس ل یق مل اهد کرد است «عشص ِر به
شدت انقلابی در انقلاب ایران ...حاِ لماپریرِ ام ان بود هرصت لل جهانی جدید یا شاید بایگلت
به عص ری پیلیق (یریق) بدون توجه به ایقکه هیا هرگز چشیق عصری در کار بود است یا نه» 1.او به
درستی بر ایق ن ته پا میهلرید که «به هر روی همانطور که کار مارکا اشار میکشد انقلابها و
همیقطور تاریخ را مردم میسایند نه ضرورتاً تحت شرایهی که لود انتخاب کرد اند» .انقلاب ایران
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را هنچه باییگرانش مم ق میپشداش تشد س الت اما هنچه که هن ها نامم ق می پشداش تشد نیز در ایق
هرایشد نقش داشت.

1 Eric Selbin, “What Was Revolutionary About the Iranian Revolution? The Power of
Possibility,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29, no. 1
(2009): 36.

