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   های ماندگارچهره

 .از علی امید. میگوییماز همرزم یوسف افتخاری و رهیم همداد و زهرا 

سوسیالیستی  هاینخستین سازمانهخورشیدی و ب ۰۰۱۱آستانه سال  انیابی طبقه کارگر بهجنبش سازم 

 جنبش ،دوراندراین . گرددبازمی( ۰۹۲۲و حزب کمونیست ایران ـ( ۰۹۲۱/« عدالت»و« همت»

ایران در میان کارگران نفت گسترش  بجنو شود و در شما ل ایران و تهران و سپسآغاز میسندیکائی 

قرارداد  ،ندپردازبه اعتصاب می ن،های تهراکارگران چاپخانه (م9191)خ  ۰۹۲۱ در سال. بدیامی

شرایط کار  شود وداده می ت کاهشعشود و ساعت کار به هشت سابسته می دستجمعی با کارفرمایان

شود که می یگزاربنیانگیالن چندین اتحادیه کارگری در. یابدبهبود می با کمی افزایش دستمزدهمراه 

و  تحادیه باربران و کارگران بندر انزلی به رهبری محمد آخوند زاده و مشهدی ابراهیم و حسین شوقیا

از آن  آهنگران، حلبی سازان وووها، سپورها، خیاط ها، نجارها، چیاتحادیه کارگران صیادان، بشکه

مشهدی  .است( چنگیز)رضا حسن زاده  یعهده اتحادیه کارگران ایالتی گیالن بهرهبری . اندجمله

 .جان باختند های رضاشاهیابراهیم رهبر اتحادیه و استاد غالمحسین نجار در سیاهچال

 را در کنار( دهزاد)ابوالقاسم اسدی و حسین شرقی و حسابی ۰۰۱۱سالدر  تهران، در

با   .شونددیده می در رهبری جنبش کارگری ووو محمد تنها، مرتضی حجازی، انزایی، صادق پور

قی، رحسین ش. جان باختندرهبران کارگری در زندان رضاشاهی  ، برخی ازهاها و شکنجهدستگیری

نخستین دبیر کمونیست ایران، آوتیس و  و حسابی دهزاد و سیفی" حسن نیک بین"رضایف شرقی و 

و  -رئیس سازمان امنیت مرکزی -«بریا»در دوران استالین بوسیله  ووو (نزادهاسلط)میکائیلیان 

 .تیرباران شدند -رئیس جمهور آذربایجان شوروی -باقراوف

کارگران صنایع نفت در نخستین سازمانده  رحیم همدادو  در کنار یوسف افتخاریدر آبادان علی امید 

 نخستین و نقش اینجهان امروز از یوسف افتخاری و زهرا  ۰۲۹و  ۰۱۷های ما در شماره .ایران است

علی  .ایران در سازمانیابی طیقه کارگر و پیشبرد جنبش یاد کردیم سوسیالیستی/رهبران جنبش کارگری

 نفت ایران و انگلیسدر شرکت عظیمی های اعتصاب ی،رضاشاه تبدادسا یهدر برهامید پیشتاز جنبش 

شدگان علی امید و رحیم همداد . درخشید در کنار رفقای خود (۰۲۹۲) ۰۰۱۱ می سال اول ماه برآمد با

 .ددنشو یوسف افتخاری دیده می
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پا ای کارگری مخفی بر هسوسیالیستی پس از شناسایی شرایط، هسته / این سه پیشتاز جنبش کارگری

کنند تا  های گوناگون به آغاجاری، آبادان و اهواز سفر می علیرغم کنترل شدید پلیسی با پوشش. ندنمی ک

در اداره فرهنگ آبادان نخستین باشگاه ورزشی را برپا می . از شرایط منطقه و کارگران آگاهی یابند

که استانداری نخستین کلوب ورزشی این استان است  9031کلوب ورزشی کاوه در سال . سازند

آموزشگاهی شبانه زیر زمینی علی امید به همراه رفقایش، . بندد خوزستان، آن را پس از دوماه و نیم می

های  گل گشت« پیک نیک»زیر نام . دهد و در آنجا به آموزش سندیکایی می پردازند را سازمان می

بهاره و زمستانی در نخلستانها های  دهند و در پوشش این گردش ها را سازمان می  کارگری با خانواده

از کادرهای حزب کمونیست در « میرایوب شکیب». پردازند به آموزش سیاسی و آگاهی طبقاتی می

سال بعد در ارومیه پس از سرکوب جمهوری آذربایجان به دست ارتش شاه در  91شکیب، . آنجاست

 .شود کشته می 9031سال 

تمام کارگران شرکت کردند و رهبری  ،۰۰۱۱ مه اول ماهدر اعتصاب   هشیاریبا پیشاهنگی و 

رمضان ، ، رحیم همداد(بختیاری؟ -لرستانی)زهرا ، علی امید یوسف افتخاری،رهبری  اعتصاب به

درنیمه شب آبان  .بود" جمعیت کارگران نفت جنوب"از رهبران  ...و وفایی کاوه، حسن علی ثابت،

نماینده کارگران تشکیل شد،اتحادیه تصمیم   333درگردهمایی کارگران نفت که با حضور  9031

کتک  و هاعلیه جریمه کلوبهای کارگری وتعاونی تشکیل داده، را گسترش دهد، سازمان خود»: گرفت

« .علیه سیاست تبعیض درشرکت انگلیسی نفت درمیان ملیت ها اقدام کنند و هادشنام دادن و هازدن

حوادث  پیری، ،یارنمودن شرکت به پرداخت بیمه بیکارواد»:درمرامنامه اتحادیه کارگران نفت 

تالش  -مقابله باتنبیه بدنی کارگران -اجتماعات کارگران رسمیت شناختن حق اعتصاب وهب وغیره،

ساعت کار  کاهشمسکن، ، برخورداری از دستمزد افزایش .«ووو برای تاسیس باشگاههای ورزشی

می شوند و خانواده  خواهتوان بازنشستگی برای کارگرانی که در جریان کار برخورداری ازروزانه، 

آنان، مرخصی ساالنه، شناسائی رسمی اتحادیه های کارگری و روز اول ماه مه، آزادی کارگران 

 .های کارگران اعتصابی بوداز جمله خواست ووزندانی و

نیروی دریائی رضا شاه قزاق در کنار  زیر فرماندهینیروهای نظامی ایران  ی اعتصابگران،یرویارو

ان کارگر سرمایه، شماری از کارگزارانبه فرمان . با فرمان شلیک و توپخانه ایستاده بودندانگلیس 

میان  در. دوردست تبعید شدندمناطق نفر به  ۷۱۱افزون بر نفر زندانی و  ۹۱۱بیش از  جان باختند،

دیده می شوند که پس از ماهها به زندان قطر  افتخاریرحیم همداد و یوسف شدگان علی امید، دستگیر

  .بمانند های رضاشاهیدر دخمه  دیگرسال  ۰۹شوند تا فرستاده می

رحیم همداد از دانش اموختگان کوتیو از مسکو در این سال از سوی . ، باز می گردیم9031به سال 

ها و جنبش  های فعالیت گزارش آنها. شود فرستاده می افتخاری یوسفعلی امید و پروفینترن به همراهی 

برای این . سندیکایی و شرایط کارگران و جنبش کارگری ایران را به مرکز پروفینترن می فرستند

های در پیوند با حزب  مسیر، علی آوینی از کادرهای حزب در تهران و از آنجا به مرکز اتحادیه

حسین . انترناسیونال سرخ اتحادیه کارگری فرستاده می شود کمونیست در تهران و از آنجا به کنگره  

 .درتهران بودند و پیوند دهندگان جنبششرقی، و برادران آرش از رفقای 

. صنعتی در اصفهان بود، سازمانیابی کارگران پارچه بافی در بزرگترنی مجتمع هاآمد این تالشپی

به اعتصاب  در اصفهان (بافندگان و ریسندگان و پوشاک) تمام کارگران کارخانه وطن 9103 سال
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بیست و افزایش  هاجریمه ،کاهشت ساع 1کار روزانه به  برخاستند و دستاوردهایی از جمله کاهش

جنبش کارگری، ها بود و در پی گسترش در این سال. درصد افزایش دهند 33را  ها دستمزددرصدی 

قانون . از رهبران اتحادیه ها و رهبران سازمان های مخفی حزب کمونیست بازداشت شدند بسیاری

مجلس »با تصویب بدستور رضاشاه ( 9109) 9093در سال  سوسیالیستیضد ، ضد کارگریسیاه 

با جابجایی رضا شاه و جانشینی فرزندش محمدرضا شاه، افزون  و سپس ۰۰۹۱تا سال  «شورای ملی

تن از رهبران و پیشاهنگان طبقه کارگر دستگیر و بسیاری در نتیجه شکنجه و شرایط  بر دوهزار

 .جان باختند و یا تیرباران و به قتل رسیدندجانفرسای زندان 

علی امید و  .شودآزاد می ،های شاهسال از دخمه ۰۰پس از  ۰۰۹۱سال  راه یارانش،ی امید به همعل

به برای بازگشایی سندیکا و ادامه مبارزه طبقاتی  های رضا شاهی،پس از آزادی از زندان رحیم همداد

آذر، رحیم  چی، خلیل انقالب هللا عتیقه عزت به همراه یوسف افتخاری، ۰۰۹۰در سال  . ندجنوب بازگشت

اتحادیه »»به زودی به نام که  ،«اتحادیه کارگران و برزگران ایران »... و همداد و ابراهیم علیزاده

این اتحادیه . ندسازمان داد و تهران خوزستان آذربایجان تا گرگان در را شناخته شد « كارگران ایران

 روزنامه .ای برخوردار بود در تهران و خوزستان نیز فعالیت داشت و از پشتیبانی کارگران غیرتوده

 .باشدکارگران های اندیشه ناشربرپا شد تا   از سوی اتحادیه ۰۰۹۹ انآغاز تابستدر « گیتی»

نبود تا  ی نکردگذاربه فعالین و دفاتر و مراکز اتحادیه فروجمله حمله  ای ازاز هیچ دسیسهحزب توده 

از میدان راندن فعالین اتحادیه که برای  فرماندار تبریز در اینجا حزب توده با .فلج سازد را  دیهاتحا

سازی تعطیل شود و درگیری  کارخانه پشمینه و کبریت انتریک یوسف افتخاری باعث شد»، :گفته بود

 در پی تعطیلی کارخانه و درگیری.شودهمراه می «.میان کارگران و ماموران شهربانی در خون نشیند

، یوسف افتخاری و خلیل «دستور سرکنسولگری شوروی در تبریز به» .آیداین فرصت به دست می

زیر  این پیشتازان کارگری،برخی از  .به تهران تبعید شدند ۰۰۹۹آذر در سیزدهم شهریور  انقالب

زیر فشار  اردوگاه شوروی موجود و و به رهبری استالین حزب کمونیست روسیه و شهرت اتوریته

بود  ر به شورای متحده کارگران که به دست رضا روستا و حزب توده تشکیل شدهبه ناچا توده حزب

در  رحیم امداد از آن جمله بودند علی امید و .حزب توده را بپذیرندهای دیدگاهپیوستند بدون اینکه 

نفت جنوب   پس ازبرگزاری سومین جلسه نمایندگان شورای متحده کارگران وزحمتکشان 33/4/9031

و شمار دیگری  دستگیری علی امید و رحیم همداد  بهبرای چانه زنی،  ونمایندگان شرکت انگلیسی نفت

و اعتصاب  ان را برآشفته ساختکارگر داران،نمایندگان سرمایهاین دهن کجی . دنمایندگان انجامیاز 

این اعتصاب بزرگترین اعتصاب  .را فراگرفت کارگران بندرمعشور، آغاجاری، آبادان واهواز

 آتش نشان، هزار .را با خود داشت هزار نفر ۱۷هزار کارگر و در مجموع  ۷۱افزون بر درخاورمیانه

از جمله  ...کارگرراه آهن، کارگران نساجی، دانش آموزان دبیرستان ها رفتگر، راننده کامیون،

ترات سرکنسول انگلستان . درخشیددر رهبری این اعتصاب می علی امید .کارگران اعتصابی بودند

هنگامی که .اعتصاب بطرزشگفت آوری خوب سازمان یافته ومنظم بود»: ف کردااعتردرجنوب 

 به شرح که پرداختند هاییجزوه پخشکارگران دست ازکارکشیدند، نزدیک به هزارتن ازآنان به 

 30درشب « .پرداختندمی... می پرداخت و خواستهایی مانند افزایش دستمزدهاهای و خواسته اعتصاب

این . آغازشدسوی خوانین عرب  دستور حمله از ند وبسیج شد مسلح و مزدوران اوباشان 9031تیر 

زحمتکشان  با هفت تیروتفنگ به گاردهای شورای متحده کارگران و ارتشیان دوش به دوش آدمکشان

و صدها  نفر زخمی شدند 911نفرکشته و 13 هجوم،دراین  .حمله ور شدند که مسلح به چوبدستی بودند،
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و برای همیشه ورود او به خوزستان ممنوع علی امید ازخوزستان به تهران تبعید شد .ندنفر دستگیر شد

دستگیر  ۰۰۰۹مرداد سال  ۹۱در صف کارگران پایدار ماند و پس از کودتای همچنان علی امید .شد

 .شد

 

 

همچنان وفادار به طبقه کارگر  -علی امید رفیق کارگران و از همراهان یوسف افتخاری و رحیم همداد

یعنی تا  ۰۰۷۹تا  سال  پرولتاریا برای دستیابی به جامعه و مناسبات سوسیالیستیو مبارزه طبقاتی 

چشم روز سوم دی ماه در  در راه آرمان رهایی طبقه کارگر مبارزه کرد و سرانجامآخرین نفس 

، در بهره طبقاتی و آگاهی تاریخی با پیکار طبقاتی، اینک در فرایند ،جنبش کارگری .جهان فروبستبر

های های انقالبی و همایشدر مارش ،فرارو ، پرچم سرخ امید درهاعلی امید و یاد هاگیری از آزمون

 .نوردندراه می رهایی به سوی افق ،طبقاتی سرود خوان


