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اشگفتار پی

زندهسخ یادسخ یدالسخ خسروشاهی،سخ ازسخ بنیانگذارانسخ اصلیسخ سندیکایسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ ،سخ ازسخ سازماندهانسخ مبارزاتسخ کششارگرانسخ ایششنسخ رشششتهسخ در
سخ توسطسخ سشاواکسخ ششاهسخ دسششتگیر1353سخ بودسخ .سخ ویسخ کهسخ بهسخ دلیلسخ لوسخ رفتنسخ نقششسخ درسخ توزیعسخ ادبیاتسخ انقلبیسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ ،سخ درسخ سالسخ 50دههسخ 

سخ زندانیسخ بود.سخ باسخ شروعسخ جنبشسخ انقلبیسخ وسخ آزادیسخ یدالسخ خسروشاهیسخ ،سخ اوسخ ازسخ رهششبرانسخ اعتصششابسخ سراسششریسخ صششنایعسخ نفششت1357شدسخ ،سخ تاسخ سالسخ 
سخ ،سخ باسخ شکستسخ قطعیسخ جنبشسخ انقلبیسخ ویسخ نیز1360سخ بودسخ کهسخ تاسخ سرنگونیسخ حکومتسخ سلطنتیسخ ادامهسخ یافت.سخ درسخ سالسخ 1357کشورسخ درسخ پاییزسخ سالسخ 

بهسخ همراهسخ بسیاریسخ ازسخ کارگرانسخ مبارزسخ دستگیرسخ وسخ اینسخ بارسخ توسطسخ رژیمسخ نوپایسخ جمهوریسخ اسلمیسخ زندانیسخ شد.سخ یدالسخ پسسخ ازسخ آزادیسخ ازسخ زندان
سخ درسخ لندنسخ درگذشتسخ وسخ بهسخ خاکسخ سپردهسخ شد.1388سخ بهمنسخ 15سخ ،سخ ایرانسخ راسخ برایسخ همیشهسخ ترکسخ کردسخ وسخ درسخ 1365درسخ سالسخ 

سخ محمدسخ فتاحیسخ مجریسخ تلویزیونسخ پرتوسخ درسخ مصاحبهسخ ایسخ بهسخ گفتگششوسخ بششاسخ خسروشششاهی1386پیشسخ ازسخ درگذشتسخ یدالسخ خسروشاهیسخ ،سخ درسخ سالسخ 
سخ پرداخششتسخ وسخ زوایششایسخ مهمششیسخ از1360سخ تششاسخ 1349نشستسخ .سخ درسخ طیسخ هشتسخ جلسهسخ مصاحبهسخ ،سخ یدالسخ بهسخ تاریخسخ مبارزاتسخ کارگرانسخ نفتسخ ازسخ سالسخ 

راسخ روشنسخ ساخت.سخ سخ نفتسخ اینسخ مبارزاتسخ وسخ قدرتسخ طبقاتیسخ کارگرانسخ 
بنیادسخ پاکسخ تصمیمسخ گرفتسخ تاسخ اینسخ مجموعهسخ مصاحبهسخ هاسخ راسخ بهسخ طورسخ کتبیسخ پیادهسخ وسخ هرسخ قسمتسخ راسخ جداگانهسخ درسخ سایتسخ بنیادسخ منتشرسخ سششازد.سخ پششس
ازسخ اتمامسخ کارسخ برسخ آنسخ شدیمسخ تاسخ متنسخ کاملسخ آنسخ راسخ بهسخ صورتسخ کتابیسخ الکترونیکیسخ درسخ اختیششارسخ طبقششهسخ کشارگرسخ قششرارسخ دهیششمسخ تششاسخ ازسخ ایششنسخ تجربیششات

ارزشمندسخ بهرهسخ ببرند.سخ 
کیکنیششمسخ وسخ یششادسخ عزیششزسخ یششدالسخ خسروشششاهیسخ راسخ زنششدهسخ وسخ گرامششی ازسخ جنابسخ آقایسخ محمدسخ فتاحیسخ بابتسخ اینسخ مصششاحبهسخ هشایسخ ارزششمندسخ تشششکرسخ م

کیداریم.سخ  م

 کارگران (پاک)- آموزشیکمیته انتشارات بنیاد پژوهشی 
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درباره بنیاد پاک

سخ )،سخ بنیادیسخ پژوهشی-آموزشیسخ (غیرسخ حزبی-ایدئولوژیک)سخ است.PAK«بنیادسخ پژوهشی-آموزشیسخ کارگران«سخ (یاسخ بهسخ اختصار:سخ بنیادسخ پاکسخ 
فعالیتسخ بنیادسخ درسخ آغازسخ محدودسخ بهسخ سایتیسخ اینترنتیسخ بشهسخ منظششورسخ ارتقشایسخ سشطحسخ آگششاهیسخ طبقشهسخ کشارگرسخ وسخ انتششارسخ مطششالبسخ آموزششیسخ درسخ همششه
کتهایسخ کارگریسخ است.سخ درسخ اینسخ راستا،سخ ضبطسخ وسخ مکتوبسخ سازیسخ خاطراتسخ وسخ تجربیاتسخ کارگرانسخ وسخ انتشششارسخ تاریششخ کههایسخ مربوطسخ بهسخ فعالی زمین

کههایسخ اینسخ سایتسخ دارد. شکوهمندسخ طبقهسخ کارگرسخ اولویتسخ بالییسخ درسخ برنام
سخ کششارگرانسخ فارسششیسخ زبششان کتها،سخ مطالبسخ تولیدی،سخ وسخ دیگرسخ مطالبسخ منتشششرسخ شششدهسخ  سخ درسخ همهسخ فعالی –درسخ حالسخ حاضرسخ مخاطبسخ اصلیسخ اینسخ بنیادسخ  –

خواهندسخ بودسخ وسخ اولویتسخ کاریسخ خودسخ راسخ برسخ تولیدسخ وسخ گردآوریسخ مطالبسخ سودمندسخ برایسخ آنانسخ قرارسخ خواهدسخ داد.
سخ بهسخ هیچسخ وجهسخ واردسخ مجششادلتسخ حزبشیسخ وسخ ایششدئولوژیکسخ نخواهششدسخ شششدسخ وسخ تمششامسخ تلشسخ خششودسخ راسخ در سخ وسخ بهسخ پیرویسخ ازسخ آن،سخ سایتسخ بنیادسخ  –بنیادسخ  –

کشهاسخ وسخ احزابسخ کارگریسخ بهسخ کارسخ خواهدسخ گرفت. کیطرفیسخ نسبتسخ بهسخ تمامسخ گرای حفظسخ ب
سخ احترامسخ بهسخ حقوقسخ نویسندهسخ وسخ انتشارسخ دهنده کهاندسخ  سخ کهسخ ازسخ منابعسخ دیگریسخ بهسخ جزسخ سایتسخ بنیادسخ برگرفتهسخ شد –درسخ موردسخ مطالبسخ گردآوریسخ شدهسخ  –

کیباشد.سخ چنینسخ مطالبیسخ همهسخ باسخ ذکرسخ اسمسخ نویسنده،سخ سایتسخ اینترنتیسخ یاسخ انتشاراتسخ اصلیسخ درج کتهایسخ سایتسخ م اصلیسخ مطالبسخ ازسخ مهمترینسخ اولوی
سخ قابلسخ اجراسخ نباشد،سخ ازسخ انتشارسخ مطلبسخ پرهیزسخ خواهدسخ کرد.سخ بهسخ منظورسخ رعایتسخ اصلسخ حفششظ سخ بهسخ هرسخ دلیلیسخ  –خواهدسخ شد،سخ وسخ هرسخ جاسخ کهسخ اینسخ رویهسخ  –

کنهایسخ کارگری،سخ بنیادسخ خودسخ راسخ درسخ انتشارسخ همهسخ یاسخ بخشیسخ ازسخ مطششالب کنها،سخ احزاب،سخ وسخ جریا کیطرفیسخ سیاسیسخ وسخ ایدئولوژیکسخ نسبتسخ بهسخ سازما ب
اقتباسی،سخ آزادسخ میسخ بیند.

کیدهد،سخ چششراسخ کششهسخ عضششویتسخ افششرادسخ مسششتلزم سخ نسبتسخ بهسخ عضوگیریسخ اقدامیسخ انجامسخ نم سخ درسخ داخلسخ یاسخ خارجسخ ازسخ کشورسخ  –درسخ حالسخ حاضر،سخ بنیادسخ  –

کتهایسخ بنیادسخ استسخ کهسخ هنوزسخ درسخ دستورسخ کارسخ قرارسخ نگرفتهسخ است. کههاییسخ برایسخ مشارکتسخ اعضاسخ درسخ فعالی تدارکسخ روی
مخاطبانیسخ کهسخ علقمندسخ بهسخ انتشارسخ مطالبشانسخ درسخ سایتسخ بنیادسخ هستند،سخ میسخ توانندسخ مطالبسخ وسخ مستنداتسخ تولیدیسخ یاسخ گردآوریسخ شششدهسخ خششودسخ راسخ بششا
کههششایسخ پژوهشششی-آموزشششیسخ و سخ ارسالسخ کنندسخ کششهسخ درسخ صششورتسخ سششازگاریسخ بششاسخ زمین سخ ازسخ طریقسخ قسمتسخ «تماسسخ باسخ ما»سخ  –اسمسخ اصلیسخ یاسخ مستعارسخ  –

//:سخ (پایگاهسخ اینترنتیسخ بنیادسیاستسخ انتشارسخ مطالبسخ بنیاد،سخ برسخ رویسخ  . - .http wwwb pakorg.سخ )سخ منتشرسخ خواهدسخ شد

http://b-pak.org/
http://www.b-pak.org/
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بخش اول

تاریخ شرکت نفت و
اقهای تعاون کارگری پیدایش صندو

سخ (بهسخ عنوانسخ مقدمهسخ وسخ آشناییسخ مختصر)سخ آقایسخ خسروشاهیسخ درسخ دورانسخ انقلبسخ جزوسخ نمایندگانسخ شوراهایسخ نفتسخ بششودسخ تششاسخ زمششانیسخ کششهفتاحی:
راهیسخ زندانسخ وسخ سپسسخ ناچارسخ میسخ شودسخ کشورسخ راسخ ترکسخ کند.سخ دوسخ دورهسخ هایسخ قبلسخ نیزسخ درسخ راسسخ شوراهاسخ وسخ سششندیکایسخ کششارگرانسخ نفششتسخ تهششران

بودهسخ ،سخ وسخ بهسخ همینسخ دلیلسخ ازسخ شخصیتسخ هایسخ مشهورسخ جنبشسخ کارگریسخ ایرانسخ است.
سخ برسیمسخ ابتداسخ کمیسخ عقبسخ ترسخ برویم،سخ تاسخ دورهسخ یسخ قبششلسخ ازسخ کودتششا.سخ مششی53سخ آقایسخ خسروشاهیسخ برایسخ اینکهسخ بهسخ فعالیتهایسخ شماسخ درسخ سالسخ :فتاحی

شودسخ بهسخ طورسخ کلیسخ اشارهسخ کنیدسخ کهسخ شرکتسخ نفتسخ ازسخ چهسخ زمانیسخ راهسخ افتاد،سخ کارگرهاسخ ازسخ چهسخ زمششانیسخ شششروعسخ بششهسخ کششارسخ کردنششدسخ وسخ ازسخ چششهسخ زمششانی
تشکلسخ هاسخ شروعسخ بهسخ شکلسخ گیریسخ کردندسخ درسخ شرکتسخ نفت؟

1280سخ اگرسخ بخواهیمسخ بهسخ دورانسخ اولیهسخ وسخ چگونگیسخ شششکلسخ گیششریسخ شششرکتسخ نفششتسخ اشششارهسخ کنیششمسخ بایششدسخ بگششوئیمسخ کشهسخ درسخ سشالسخ :خسروشاهی
سخ استرالیاییسخ بود،سخ بهسخ ایرانسخ آمششدسخ وسخ قششراردادیسخ  سخ سششالهسخ راسخ بششاسخ مظفرالششدینسخ شششاه60–شخصیسخ بنامسخ ویلیامسخ دارسیسخ کهسخ یکسخ سرمایهسخ دارسخ انگلیسیسخ 

امضاسخ کردسخ کهسخ کلیهسخ اکتشافاتسخ اعمسخ ازسخ نفتسخ وسخ گازسخ وسخ غیره،سخ درسخ سطحسخ ایرانسخ بهسخ جزسخ شمالسخ درسخ اختیارسخ ویسخ قششرارسخ گیششردسخ وسخ درسخ ازایسخ آنسخ مبلغششی
جزئیسخ درسخ حدسخ یکسخ درصدسخ ازسخ کلسخ درآمدسخ راسخ بهسخ شاهسخ تحویلسخ دهد.سخ هفتسخ سالسخ پسسخ ازسخ امضایسخ اینسخ قراردادسخ شرکتسخ نفششتسخ ایششرانسخ وسخ انگلیششس

سخ بهسخ یکسخ منبعسخ عظیمسخ نفتسخ درسخ مسجدسخ سلیمانسخ دسترسیسخ پیداسخ کردنششدسخ وسخ درسخ ایششنسخ فاصششلهسخ مشششغول1288تاسیسسخ شدسخ وسخ یکسخ سالسخ بعدسخ یعنیسخ درسخ 
سخ پالیشگاهسخ آبادانسخ تاسیسسخ مششیسخ شششودسخ و1291ایجادسخ پالیشگاهسخ آبادانسخ شدندسخ کهسخ نفتسخ ازسخ مسجدسخ سلیمانسخ بهسخ آبادانسخ منتقلسخ شود.سخ بنابراینسخ درسخ 

سخ سالسخ تمدیششدسخ کششردسخ کششه60سخ رضاسخ شاهسخ اینسخ قراردادسخ راسخ باسخ دولتسخ انگلیسسخ برایسخ 1312سخ صادرسخ میسخ شود.سخ البتهسخ درسخ 1912اولینسخ محمولهسخ نفتسخ درسخ 
دیگرسخ بارسخ درسخ ازایسخ دریافتسخ بخشیسخ ازسخ درآمدسخ نفت،سخ بخشسخ عمدهسخ نصیبسخ شرکتسخ انگلیسیسخ میسخ شد.سخ بعشدهاسخ یشکسخ کنسرسششیومسخ نفششتیسخ ششکل
گرفتسخ تاسخ کارهاسخ وسخ اموراتسخ مربوطسخ بهسخ صنعتسخ نفتسخ راسخ بهسخ پیشسخ ببرند.سخ اینسخ یکسخ نگاهسخ بسیارسخ گذارسخ بودسخ بهسخ شکلسخ گیششریسخ پالیشششگاهسخ آبششادانسخ و
تاسیساتسخ نفتسخ وسخ گازسخ خوزستانسخ بهسخ طششورسخ کلششیسخ .سخ مجمششوعهسخ ایسخ کششهسخ تششاسخ قبششلسخ ازسخ انقلبسخ بزرگششترینسخ مجمششوعهسخ تولیششدسخ نفششتسخ درسخ خاورمیششانه

سخ هزارسخ بشکهسخ نفتسخ راسخ تصفیهسخ کند.600محسوبسخ میسخ شدسخ وسخ روزانهسخ قادرسخ بودسخ 
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اماسخ اولینسخ نسلسخ کارگرانسخ نفتسخ ازسخ میانسخ بومیانسخ محلسخ وسخ بیشترسخ بخشسخ عربسخ نشینسخ ایرانسخ (سخ خوزستانسخ وسخ اهوازسخ )سخ تامینسخ شدسخ وسخ بششهسخ اضششافهسخ بخششش
زیادیسخ ازسخ ایلسخ بختیاریسخ کهسخ تابستانهاسخ بهسخ اینسخ منطقهسخ کوچسخ میسخ کردندسخ وسخ زمستانهاسخ بهسخ محلسخ خودشانسخ بازسخ میسخ گشتند.

اینسخ کارگرانسخ راسخ ازسخ خانسخ هاسخ سخ اجارهسخ میسخ کردند.سخ مثلسخ بهسخ خانسخ بختیاریسخ یاسخ قشقاییسخ وسخ یاسخ خاندانسخ شیخسخ خزعلسخ میسخ گفتنشدسخ کشهسخ مشاسخ فلنسخ تعشداد
کارگرسخ نیازسخ داریمسخ .سخ بعدسخ کارگرسخ راسخ ازسخ خانسخ میسخ گرفتندسخ وسخ دستمزدسخ راسخ نیزسخ بهسخ خانسخ تحویلسخ میسخ دادنششدسخ کششهسخ خششانسخ نیششزسخ بخشششیسخ ازسخ آنسخ راسخ برمششی

داشتسخ وسخ بخشیسخ راسخ بهسخ کارگرانسخ پرداختسخ میسخ کرد.
سخ اینسخ دورهسخ تاسخ زمانیسخ کهسخ کارگرانسخ بتواندسخ تشکلیسخ یاسخ صنفیسخ راسخ برایسخ دریشافتسخ مطالبشاتسخ خشودسخ داششتهسخ باششندسخ چقشدرسخ بشهسخ طشولسخ مشیفتاحی:
انجامد؟

سخ اینسخ دورهسخ بسیارسخ طولنیسخ است.سخ چونسخ کهسخ درسخ آنسخ دورهسخ کارگرانسخ اغلبسخ دارایسخ پیشینهسخ دهقانیسخ وسخ فاقدسخ سششوادسخ بودنششد.سخ حششتیخسروشاهی:
خودسخ آبادانسخ مانندسخ دهاتیسخ کوچکسخ بودسخ کهسخ بعدهاسخ بهسخ سمتسخ شهریسخ شدنسخ توسعهسخ پیداسخ کرد.سخ (مسجدسخ سلیمانسخ یاسخ دوسخ گنبششدانسخ نیششزسخ روسششتاهای
کوچکیسخ بودند.سخ کهسخ حتیسخ بهسخ جاییسخ راهیسخ نداشتند)سخ آبادانسخ مثلسخ جزیرهسخ کوچکیسخ بودسخ کهسخ بیشترسخ بهسخ ماهیگیریسخ یاسخ کشتسخ خرماسخ وابستهسخ بودند
وسخ بینسخ آبادانسخ یاسخ بصرهسخ یسخ عراقسخ فاصلهسخ ایسخ نبودسخ وسخ بهسخ راحتیسخ رفتسخ وسخ آمدسخ وجودسخ داشتسخ وسخ تمامسخ اینهاسخ باسخ همسخ دارایسخ رابطهسخ فامیلیسخ بودند.سخ حتی
ازسخ حملسخ وسخ نقلسخ وسخ جابهسخ جاییسخ کالسخ بینسخ دوسخ طرفسخ امرارسخ معاشسخ میکردندسخ اینسخ نفتسخ بودسخ کهسخ درسخ اینسخ منطقهسخ یکسخ دگرگونیسخ عمششدهسخ بششهسخ وجششود

آورد.
انگلیسهاسخ همسخ بسیاریسخ ازسخ افرادسخ فقیرسخ راسخ ازسخ هندسخ میسخ آورند.سخ حشتیسخ اولیشنسخ اعتصشابسخ نیشزسخ اگشرسخ بشهسخ وجشودسخ آمشدسخ بشهسخ ابتکشارسخ ایششنسخ اسشتادکارانسخ و
کارگرانسخ هندیسخ سخ بودسخ کهسخ کارگرانسخ ایرانیسخ نیزسخ بهسخ آنهاسخ پیوستند.سخ بعدسخ ازسخ آنسخ بودسخ کهسخ اعتصششابسخ دیگششریسخ شششدسخ کشهسخ ایرانششیسخ هششاسخ مششیسخ خواسششتند

دستمزدشانسخ مثلسخ هندیسخ هاسخ بشود.
سخ اینسخ مربوطسخ بهسخ چهسخ سالیسخ است؟فتاحی:

-1320سخ بینسخ خسروشاهی: سخ .سخ اختلفسخ طبقاتیسخ درسخ آبادانسخ وحشتناکسخ بود.سخ درسخ آنسخ زمانسخ پیشرفتهسخ تریششنسخ امکانشاتیسخ کشهسخ درسخ کششورهای22سخ 
صنعتیسخ بودسخ درسخ آبادانسخ پیداسخ میسخ شدسخ ولیسخ برایسخ کارمندانسخ خارجیسخ بودسخ وسخ درسخ یکسخ سطوحسخ پایینسخ تریسخ تاسخ حدودیسخ کارمندانسخ ایرانیسخ شششرکت
نفت.سخ (کهسخ البتهسخ بسیارسخ کمسخ بودند)سخ فروشگاهسخ هاییسخ درسخ آبادانسخ بودسخ کهسخ مانندسخ فروشگاهسخ هایسخ مدرنسخ امروزیسخ تمششامسخ امکانششاتسخ درسخ آنهششاسخ عرضششه
میسخ شد.سخ آبادانسخ ازسخ نظرسخ آبسخ تسویهسخ شدهسخ درسخ ایرانسخ اولسخ بود.سخ دستگاهسخ تصفیهسخ آبیسخ گذاشتهسخ بودندسخ کهسخ آبسخ تصششفیهسخ شششدهسخ راسخ بششرایسخ کارمنششدان
عالیسخ رتبهسخ “بریم”سخ میسخ بردند.سخ بعدهاسخ کهسخ خواستهسخ هاسخ زیادسخ شدسخ وسخ درگیریسخ هاییسخ پیشسخ آمدسخ ناچاراسخ آبسخ تصششفیهسخ شششدهسخ راسخ بششرایسخ تمششامسخ آبششادان

کشیدند.
کهسخ اولسخ چیزهاییسخ بهسخ اسمسخ ”سخ بمبو”سخ سرسخ کوچهسخ هاسخ وجودسخ داشتسخ کهسخ مردمسخ آبسخ تصفیهسخ شدهسخ راسخ ازسخ آنهاسخ برسخ میسخ داشتندسخ ولیسخ بهسخ مرورسخ برایسخ خانه
هاسخ همسخ کشیدند.سخ شهرسخ دارایسخ باشگاهسخ سوارکاریسخ یاسخ اتومبیلرانیسخ یاسخ انواعسخ کابارهسخ هایسخ مدرنسخ وجششودسخ داشششت.سخ منتهششیسخ اینهششاسخ تمامششاسخ درسخ اختیششار
کارمندانسخ خارجیسخ یاسخ تعدادسخ معدودیسخ کارمندسخ عالیسخ رتبهسخ ایرانیسخ بود.سخ بعدسخ ازسخ ملیسخ شدنسخ صنعتسخ نفتسخ بودسخ کهسخ جابهسخ جاهاییسخ صورتسخ گرفت
وسخ بیشترسخ اینسخ کارگرانسخ وسخ کارمندانسخ راسخ ایرانیسخ هاسخ راسخ تشکیلسخ میسخ دادندسخ .سخ درسخ آنسخ مقطعسخ حتیسخ ورودسخ افرادیسخ بهسخ جزسخ خودسخ خارجیسخ هشاسخ حشتیسخ در
خیابانهایشانسخ همسخ ممنوعسخ بود.سخ حتیسخ اگرسخ کسیسخ برایسخ قدمسخ زدنسخ بهسخ اینسخ منطقهسخ میسخ رفتسخ پاسبانهاسخ دستگیرشسخ میسخ کردندسخ وسخ تحویششلسخ کلنششتری

میسخ دادندسخ ،سخ پلیسسخ همسخ ازسخ خانوادهسخ یاسخ هرسخ کسسخ دیگریسخ ضمانتسخ میسخ گرفتسخ کهسخ دیگرسخ سرسخ وسخ کلهسخ اینهاسخ درسخ انسخ اطرافسخ پیداسخ نشود.
سخ اینسخ اوضاعسخ تاسخ دورانسخ شکلسخ گیریسخ تشکلهاسخ ادامهسخ دارد؟فتاحی:

سخ شدتسخ اختلفسخ طبقاتیسخ درسخ حدیسخ بودسخ کهسخ میسخ توانسخ گفتسخ آبادانسخ درسخ آنسخ موقعیتسخ یکسخ آفریقایسخ جنوبیسخ دیگریسخ بودسخ کششهخسروشاهی:
آپارتایدسخ درسخ آنسخ نهسخ برسخ مبنایسخ رنگسخ پوستسخ بلکهسخ برسخ اساسسخ تبعیضسخ طبقاتیسخ واقعیسخ وسخ ملموسسخ بناسخ شدهسخ بود.سخ کارگرهاسخ درسخ زاغهسخ هاسخ زندگیسخ می
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کردندسخ کهسخ ازسخ حصیرسخ ساختهسخ شدهسخ بودسخ .سخ یاسخ یکسخ انبارهایسخ بسیارسخ بزرگیسخ بودسخ کهسخ پرسخ ازسخ ورقهایسخ آهنسخ بودسخ کششهسخ مثلسخ دهسخ مششترسخ درسخ دویسششتسخ مششتر
بودسخ کهسخ تبدیلسخ بهسخ محلسخ زندگیسخ کارگرانسخ شدهسخ بودسخ .سخ مثلسخ خانوادهسخ هاسخ باسخ بندسخ وسخ طنابسخ مقداریسخ پارچهسخ دورسخ خودشانسخ کششیدهسخ بودنشدسخ کشهسخ در

سخ خانوادهسخ زندگیسخ کند.سخ درسخ حالیکهسخ نششهسخ تهششویهسخ ایسخ بششودسخ وسخ نششه100سخ تاسخ 50حکمسخ حصارسخ بود.سخ وسخ مثلسخ ممکنسخ بودسخ درسخ هرسخ یکیسخ ازسخ اینسخ انبارهاسخ بینسخ 
هیچسخ امکاناتسخ بهداشتیسخ ایسخ داشتند.سخ تازهسخ اینهاسخ کسانیسخ بودندسخ کهسخ وضعشانسخ بهترسخ بودسخ وسخ گرنهسخ بقیهسخ کهسخ درسخ ”سخ حصیرسخ آبادسخ ”سخ وسخ ”سخ احمدسخ آبششاد”سخ و

”سخ چادرسخ آبادسخ ”سخ زندگیسخ میسخ کردندسخ .
سخ بهسخ وجودسخ آمدسخ کهسخ درسخ آنسخ برایسخ کارمندانسخ ایرانیسخ خانهسخ ساختندسخ وسخ سششپسسخ خششانهسخ هششاییسخ بششرایسخ کششارگرانسخ ایرانششیسخ نیششز بریم "بعدهاسخ بهسخ مرورسخ  "

سخ مثلسخ اینکهسخ حقوقسخ ساختهسخ شدسخ کهسخ البتهسخ درسخ اینسخ موردسخ همسخ باسخ لحاظسخ کردنسخ یکسخ سریسخ رتبهسخ بندیسخ وسخ درجهسخ بندیسخ بهسخ کارگرانسخ خانهسخ میسخ دادند
چقدرسخ باشد،سخ یاسخ فردسخ متاهلسخ باشد،سخ باسخ سابقهسخ کارشسخ چندسخ سالسخ باشد،سخ ولیسخ بهسخ طورسخ واقعیسخ همسخ درسخ محیششطسخ کششارسخ وسخ خششارجسخ ازسخ آنسخ یششکسخ تبعیششض

فاحشسخ وجودسخ داشت.
محیطسخ کارسخ همسخ بهسخ معنایسخ واقعیسخ سربازخانهسخ بودسخ نهسخ محیطسخ کار.سخ کارمندسخ هرسخ چهسخ کهسخ میسخ گفتسخ فارغسخ ازسخ درستیسخ یاسخ نادرستیسخ بایششدسخ انجششامسخ مششی

شدسخ .سخ شایدسخ بعداسخ میسخ شدسخ رفتسخ وسخ اعتراضسخ کردسخ ولیسخ درسخ لحظهسخ بایدسخ انجامسخ میسخ شد.سخ درستسخ مانندسخ ارتش.
درسخ اینسخ مقطعسخ شرکتسخ نفتسخ وسخ کلسخ خوزستانسخ دستسخ انگلیسسخ هاسخ بودسخ یعنیسخ فرماندار،سخ اسششتاندار،سخ شششهردار،سخ کلنششتر،سخ رئیششسسخ شششهربانیسخ تمامششا
انتصابیسخ بودسخ مثلسخ حالسخ کهسخ امامانسخ جمعهسخ راسخ فردسخ خاصیسخ انتخابسخ مشیسخ کنششدسخ آنسخ وقششتسخ تمششامسخ اینهششاسخ حشتیسخ خششودسخ امششامسخ جمعششهسخ بایششدسخ بششاسخ نظششرسخ و
صلحدیدسخ انگلیسهاسخ انتخابسخ وسخ انتصابسخ میسخ شدندسخ .سخ کسیسخ بدونسخ ارادهسخ آنهاسخ کاریسخ نمیسخ کرد.سخ مثلسخ النسخ کهسخ حشتیسخ اسشتاندارسخ بایشدسخ بشاسخ اجشازه

امامانسخ جمعهسخ عملسخ کند.
شرکتسخ نفتسخ بهسخ مرورسخ مجبورسخ بهسخ پذیرشسخ ششوراهاییسخ ششدسخ ،سخ مثلسخ ششوراییسخ کشهسخ هشرسخ کشسسخ هشرسخ مششکلیسخ داردسخ بشاسخ اسشتادکارهاسخ مطششرحسخ کنشد

استادکارهاسخ باسخ کارمندهاسخ مطرحسخ وسخ درسخ نهایتسخ کارمندهاسخ بهسخ بالسخ انتقالسخ بدهند.
شروعسخ سازماندهیسخ وسخ تشکلسخ یابیسخ درسخ نفتسخ ازسخ اینجاسخ بودسخ .سخ چیزیسخ شبیهسخ مانوفاکتورهاسخ یاسخ نوعیسخ پدرسالریسخ بود.سخ یعنیسخ نوعیسخ رابطششهسخ اسششتادسخ و

شاگردیسخ برقرارسخ بودسخ وسخ غیرسخ ممکنسخ بودسخ شماسخ شخصاسخ بتوانیدسخ مشکلسخ اتسخ راسخ باسخ کسیسخ بهسخ جزسخ استادکارسخ مطرحسخ کنی.
درسخ محیطسخ کاریسخ کهسخ اختلفاتسخ وسخ درگیریسخ هایسخ بهسخ وجودسخ آمدهسخ بود،سخ پذیرفتندسخ نمایندهسخ کششارگرانسخ انتخشابسخ سخ وسخ کمسخ کم1320خیلیسخ قبلسخ ازسخ 

سخ سششالسخ پیشششسخ بشهسخ خششاطر12سخ سالسخ ازسخ زندانسخ بیرونسخ آمدهسخ بششود.سخ ایششنسخ فششردسخ 12سخ علیسخ امیدسخ کهسخ نمایندهسخ کارگرانسخ نفتسخ بودسخ بعدسخ ازسخ 1320شود.سخ درسخ 
سخ سالسخ راهیسخ زندانسخ شدهسخ بودسخ اماسخ ازسخ زندانسخ آمششدسخ وسخ دوبششارهسخ اقششدامسخ بشهسخ سشازماندهیسخ کشرد.سخ وسخ بشهسخ خشاطرسخ سشوابقش12تلشسخ برایسخ سازماندهیسخ 

کارگرهاسخ دوبارهسخ اوسخ راسخ بهسخ نمایندگیسخ انتخابسخ کردند.سخ زمانیسخ کهسخ منسخ سرسخ کارسخ رفتمسخ دیدمسخ کهسخ رویسخ همهسخ دیوارهاسخ نوشتهسخ اندسخ :
”سخ علیسخ امیدسخ راسخ انتخابسخ کنیدسخ “

سخ یوسفسخ افتخششاریسخ بششهسخ دسششتورسخ کمیتششهسخ بششهسخ خوزسششتانسخ مششیسخ آیششدسخ وسخ بششاسخ امیششدسخ ارتبششاطسخ مششیسخ گیششردسخ و1308سخ علیسخ امیدسخ بود.سخ سالسخ 1306درسخ سالسخ 
سخ کهسخ تششودهسخ ایسخ هششاسخ ازسخ زنششدانسخ آزاد1320سازماندهیسخ مخفیسخ راهسخ میسخ اندازندسخ تشکلسخ میسخ زنندسخ وسخ اعتصاباتسخ بزرگیسخ راهسخ میسخ اندازند.سخ درسخ سالسخ 

کیکننشدسخ کشهسخ ازسخ میشانسخ اصشنافسخ ششروع میسخ شوندسخ وسخ بهسخ خوزستانسخ میسخ آیندسخ درسخ ابتداسخ یکسخ شورایسخ اتحادیهسخ هشایسخ کشارگریسخ راسخ سشازماندهیسخ م
کیکنند. م
سخ بالترینسخ قدرتسخ اینسخ تشکلهاسخ چهسخ کسانیسخ بودند؟فتاحی:

1325سخ بعدسخ ازسخ اینکهسخ چندینسخ اتحادیهسخ مختلفسخ بهسخ اتحادیهسخ شوراهایسخ کارگریسخ پیوستندسخ ،سخ شورایسخ متحدسخ مرکششزیسخ درسخ سششالسخ خسروشاهی: 
بهسخ وجودسخ آمدسخ .سخ همینسخ شوراسخ باعثسخ شدسخ تاسخ درسخ سراسرسخ کشورسخ اتحادیهسخ هایسخ بهسخ وجودسخ بیایدسخ وسخ همهسخ بششهسخ ایششنسخ شششوراسخ بپیوندنششد.سخ درسخ کنششارسخ همیششن
برزگرانسخ کهسخ بیشترسخ درسخ نواحیسخ شششمالیسخ کشششورسخ فعششالسخ بششود.سخ ایششن –یوسفسخ افتخاریسخ تشکلتیسخ درستسخ کردهسخ بودسخ باسخ نامسخ اتحادیهسخ کشاورزانسخ 

حتیسخ اتحادیهسخ ایسخ بودسخ کهسخ خودسخ راسخ درسخ رقابتسخ باسخ حزبسخ تودهسخ میسخ دانستسخ وسخ بهسخ عنوانسخ اتحادیهسخ مسششتقلسخ کششارگرانسخ تعریششفسخ مششیسخ کششرد.سخ بششدون
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رهبریسخ حزبسخ تودهسخ درسخ اینسخ مقطعسخ اتحادیهسخ معناییسخ نداشت.سخ چونسخ اساساسخ پایهسخ ایسخ وجودسخ نداشت.سخ اینسخ اتحادیهسخ هاسخ اگرسخ چهسخ باسخ سششازماندهیسخ از
سخ بود.1332سخ تاسخ سالسخ 1320بالسخ راهسخ افتادندسخ اماسخ اوجسخ قدرتسخ آنهاسخ ازسخ 

سخ درسخ دورهسخ ایسخ کهسخ اینسخ تشکلهاسخ بودندسخ بیشترینسخ مطالباتسخ چهسخ بودسخ وسخ شروعسخ افتسخ ازسخ کیسخ شروعسخ شد؟فتاحی:
سخ یکیسخ ازسخ مهمسخ ترینسخ خواسششتهسخ هششا27سخ چندینسخ اعتصابسخ مهمسخ درسخ خوزستانسخ شکلسخ گرفت.سخ مثلسخ درسخ سالسخ 1327سخ تاسخ 1320سخ بینسخ خسروشاهی: 

لغوسخ تمامسخ قراردادهاسخ باسخ انگلیسهاسخ وسخ اخراجسخ آنهاسخ بود.سخ یعنیسخ اگرسخ بخواهیمسخ بهسخ ریشهسخ اصلیسخ ملیسخ کردنسخ صششنعتسخ نفششتسخ بششازگردیمسخ مششیسخ شششودسخ بششه
اینجاسخ مراجعهسخ کرد.سخ اینسخ یکسخ خواستسخ ازسخ بالسخ نبودسخ کهسخ بهسخ فکرسخ کسیسخ خطورسخ کردهسخ باشدسخ بلکهسخ اینسخ یکسخ خواستسخ مردمیسخ بشود.سخ بشرایسخ اینکششه

سخ (اولسخ ماهسخ می)سخ بودسخ کششه1325اینسخ هاسخ سالهاسخ باسخ مردمسخ مانندسخ بردهسخ رفتارسخ میسخ کردندسخ .سخ یکیسخ ازسخ مهمسخ ترینسخ هاسخ اعتصابسخ هاسخ ،سخ اعتصابسخ اردیبهشتسخ 
اعتصابسخ بسیارسخ گستردهسخ ایسخ شکلسخ گرفتسخ وسخ راهپیماییسخ درسخ سراسرسخ کشورسخ برگزارسخ گردید.سخ اینسخ اعتصابسخ تاسخ بیستمسخ ماهسخ میسخ بهسخ طشولسخ انجامیشد

سخ ماهسخ همانسخ سالسخ مجبورسخ شدندسخ قانونسخ کارسخ تصویبسخ کنند.سخ تششاسخ پیشششسخ ازسخ ایششنسخ اصششل28وسخ آغاجریسخ وسخ اطرافسخ راسخ نیزسخ درسخ برسخ گرفتسخ تاسخ جاییسخ کهسخ 
قانونسخ کارسخ وجودسخ نداشت.سخ هرسخ کسسخ درسخ هرسخ کارگاهیسخ هرسخ جورسخ کهسخ دلششسخ میخواسششتسخ کارهششاسخ راسخ بشهسخ پیشششسخ مشیسخ بشرد.سخ درسخ مشاهسخ تیششرسخ یکشیسخ از

سخ تیرسخ اوجسخ درگیریسخ ایسخ بودسخ کهسخ خواستهسخ هاعبارتسخ بودندسخ از:23بزرگترینسخ اعتصاباتسخ صنعتسخ نفتسخ شکلسخ گرفتسخ کهسخ یکسخ ماهسخ طولسخ کشید.سخ 
برداشتنسخ تمامسخ تبعیضاتسخ موجودسخ بینسخ کارگران،سخ محاکمهسخ کارگرانسخ درسخ دادگاههایسخ رسمیسخ کشورسخ نهسخ درسخ محیطسخ کار،سخ مسائلیسخ ماننششدسخ مششزد،

مسکنسخ وسخ تعطیلیسخ جمعه.
سخ نفششرسخ ازسخ کارگرهششاسخ کشششته50سخ تیرسخ اوجسخ اشسخ بودسخ کهسخ انگلیسسخ ازسخ کانالسخ شیخسخ هاسخ تعدادیسخ ازسخ اعرابسخ راسخ مسلحسخ کردسخ کهسخ تیراندازیسخ کردندسخ وسخ 23

شدند.تعدادسخ زیادیسخ زخمیسخ شدندسخ وسخ مردمسخ یکسخ عدهسخ ازسخ خارجیسخ هاسخ راسخ کشتند.سخ درگیریسخ آنقشدرسخ ششدیدسخ بشودسخ کشهسخ انگلیششسسخ ناوگشانسخ اشسخ را
آوردسخ وسخ لنگرسخ انداختسخ وسخ دولتسخ همسخ مثلسخ اعتراضسخ کرد!سخ اینسخ اعتصاباتسخ باعثسخ شششدسخ کششهسخ شکسششتسخ پششذیرسخ بششودنسخ دولششتسخ انگلیششسسخ بششهسخ چشششم
کارگرانسخ بیایدسخ وسخ آنسخ ابهتسخ بشکندسخ وسخ اتوریتهسخ اشسخ خردسخ بشود.سخ تاسخ جاییسخ کهسخ بحثسخ اخراجسخ کاملسخ اینهاسخ وسخ کنترلسخ نفتسخ بهسخ دستسخ ایرانیهشاسخ پیشش

آمد.
آنسخ موقعسخ فردیسخ باسخ نامسخ مصباحسخ فاطمیسخ استاندارسخ خوزستانسخ بود.سخ فاطمیسخ یکسخ آدمسخ سرسپردهسخ وسخ جانیسخ بودسخ کهسخ حکومتسخ نظامیسخ اعلمسخ کششردسخ و

باسخ مسلحسخ کردنسخ برخیسخ مزدورسخ ریختندسخ وسخ اعتصابسخ راسخ سرکوبسخ کردندسخ ولیسخ درسخ نهایتسخ نتواستندسخ بهسخ خواستسخ هاسخ پاسخیسخ ندهند.
طوریسخ شدسخ کهسخ سهسخ تنسخ ازسخ نمایندهسخ هایسخ حزبسخ تودهسخ راسخ کهسخ آنسخ وقتسخ درسخ دولتسخ وزیششرسخ بودنششدسخ بششهسخ خوزسششتانسخ آوردنششد.سخ آنسخ هششاسخ بششاسخ کششارگران

سخ وسخ باسخ درسخ راسسخ بودنسخ قوامسخ السلطنهسخ وسخ بهانهسخ کردنسخ تیراندازیسخ بهسخ شششاه،1327صحبتسخ کردندسخ وسخ اعتصابسخ راسخ خواباندند.سخ همینسخ بهانهسخ بودسخ کهسخ ازسخ 
سرکوبسخ همهسخ جانبهسخ جنبشسخ کارگریسخ راسخ شروعسخ کردندسخ وسخ حزبسخ تودهسخ راسخ غیرسخ قانونیسخ اعلمسخ کردسخ وسخ وسخ تمامسخ رهبرانسخ نفششتسخ راسخ تبعیششدسخ کردنششد.

ازسخ جملهسخ همینسخ امیدسخ وسخ نجفیسخ وسخ چندسخ نفرسخ دیگرسخ مانندسخ حفیضسخ السخ کیانیسخ وسخ مرادیسخ تبعیدسخ شدندسخ .
سخ جمعسخ کردنششد.سخ بعششدسخ ازسخ ایششنسخ هششمسخ مششاسخ حرکششتسخ خاصششیسخ نکردیششمسخ چششون32درسخ نهایتسخ بهسخ طورسخ کاملسخ بساطسخ حزبسخ وسخ تشکلسخ راسخ درسخ آخرسخ سالسخ 

سرکوبسخ بهسخ شدتسخ سنگینسخ بود.
سخ روزسخ مشیسخ دانشدسخ چهارششنبهسخ بشه14سخ روزسخ بشهسخ 14بعدسخ ازسخ مدتیسخ کارگرهاسخ یکسخ صندوقسخ تعاونیسخ راسخ بهسخ وجودسخ آوردنشدسخ .سخ آنسخ وقتهشاسخ دسشتمزهاسخ راسخ 
چهارشنبه؛سخ تاریخیسخ همسخ درسخ کارسخ نبود.سخ بلیطسخ بختسخ آزماییسخ راسخ همسخ چهارشنبهسخ هاسخ میسخ فروختند)

سخ تشومن190سخ شنبهسخ کهسخ حقوقسخ میسخ گرفتیمسخ دهسخ تومنسخ میسخ دادندسخ بهسخ یکسخ نفرسخ (سخ همشهسخ )سخ نشوزدهسخ نفشرسخ 4سخ نفرسخ بودندسخ روزسخ 20اینسخ صندوقسخ تعاونسخ کهسخ 
میسخ دادندسخ بهسخ یکسخ نفرسخ تاسخ حقوقسخ بعدیسخ کهسخ نوبتسخ بهسخ نفرسخ دیگریسخ میسخ رسید.سخ پولسخ خوبیسخ بودسخ وسخ مششیسخ شششدسخ بششاسخ آنسخ مثلسخ یخچششالسخ خریششد.سخ دیگششر
نیازیسخ بهسخ قسطسخ دادنسخ همسخ نبود.سخ اگرسخ چهسخ درسخ ابتداسخ ازسخ یکسخ جمعسخ دوستانهسخ شکلسخ گرفتسخ امششاسخ بعششدهاسخ همیششنسخ درسخ بیششرونسخ تبششدیلسخ شششدسخ بششهسخ تعششاونی
مصرفسخ وسخ عدهسخ ایسخ راسخ انتخابسخ کردندسخ بهسخ عنوانسخ هیئتسخ مدیرهسخ تعاونیسخ مصرفسخ کهسخ جنسسخ راسخ میسخ خریدندسخ وسخ میسخ بردندسخ تویسخ فروشششگاهسخ ولششی

بهسخ قیمتسخ خریدسخ میسخ فروختند.
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کمسخ کمسخ شرکتسخ نفتسخ ناچارسخ شدسخ خودشسخ تعاونیسخ راسخ بپذیرد.سخ وسخ بعدسخ تعاونیسخ کارکنانسخ صنایعسخ نفتسخ سششازماندهیسخ شششدسخ کششهسخ انتخششابیسخ بششودسخ .سخ در
سخ برگردانششدیم53دورهسخ اقبالسخ درگیریسخ شدسخ وسخ هیتسخ مدیرهسخ راسخ ازسخ کارگرانسخ گرفتندسخ وسخ انتصابیسخ کردندسخ ولیسخ باسخ یکسخ درگیریسخ دوبارهسخ درسخ سششالسخ 

بهسخ خودسخ کارکنانسخ نفت.سخ اینسخ تقریباسخ اولینسخ شکلسخ تشکلسخ بودسخ کهسخ منسخ بهسخ چشمسخ دیدم.
سخ اینسخ هیتسخ مدیرهسخ تعاونیسخ خارجسخ ازسخ تعاونیسخ تاثیریسخ درسخ اعتراضاتسخ وسخ اتحادسخ کارگریسخ داشت؟فتاحی:

سخ وقتیسخ درسخ رابطهسخ باسخ صندوقیسخ تعاونسخ جلسهسخ برگزارسخ میسخ شدسخ تمامسخ مشکلتسخ بررسیسخ میسخ شدسخ .سخ درسخ اینسخ برهششهسخ نماینششدهسخ کششارگرخسروشاهی:
انتخابسخ میسخ کردندسخ مثلسخ بخشسخ تعمیراتسخ پالیشگاهسخ یکسخ نمایندهسخ داشتسخ ابزارسخ دقیقسخ یکسخ نمایندهسخ داشت.

سخ تشکیلتسخ سندیکاییسخ غایبسخ بودند،سخ وسخ تنهاسخ نمایندگانیسخ بودندسخ کهسخ کارگرانسخ انتخابسخ میسخ کردندسخ .سخ اینسخ نمایندهسخ هششاسخ هششم1340سخ تاسخ 1337بینسخ 
جداسخ جداسخ کارسخ میسخ کردندسخ .سخ هرسخ کسسخ میسخ خواستسخ نمایندهسخ بشودسخ بایدسخ فرمیسخ راسخ تهیهسخ میکردسخ وسخ میسخ دادسخ بهسخ یکسخ چهارمسخ کارگرانسخ قسمتشسخ تششا
اوسخ راسخ تائیدسخ کنندسخ کهسخ ماسخ میسخ خواهیمسخ اوسخ نمایندهسخ ماسخ بشودسخ .سخ فردسخ فرمسخ راسخ میسخ گرفتسخ وسخ تکسخ بهسخ تکسخ بششهسخ کششارگرانسخ مراجعششهسخ مششیسخ کششردسخ وسخ امضششا

سخ بود.197474جمعسخ میکرد.سخ اسمسخ وسخ اسمسخ فامیلشانسخ بودسخ وسخ شمارهسخ هاشانسخ .سخ مثلسخ شمارهسخ منسخ 
بعدسخ ازسخ امضاهاسخ اینسخ فرمسخ راسخ بهسخ وزارتسخ کارسخ میسخ داد.سخ بعدسخ وزارتسخ کارسخ یکسخ ماهسخ فرصتسخ میسخ گرفت.سخ درسخ اینسخ فاصلهسخ یکسخ فرمسخ چهارسخ صفحهسخ ای

میسخ آمدسخ کهسخ درسخ اصلسخ فرمسخ ساواکسخ بودسخ کهسخ بایدسخ تمامسخ جزئیاتسخ زندگیسخ وسخ خویشاوندانسخ راسخ درسخ آنسخ پرسخ میسخ کردی.
بعدسخ یکسخ لیستیسخ میسخ آمدسخ حدودسخ دهسخ روزسخ قبلسخ ازسخ انتخاباتسخ کهسخ درسخ آنسخ اعلمسخ مششیسخ کششردسخ ایششنسخ افششرادسخ مششیسخ تواننششدسخ کاندیششدسخ بشششوندسخ وسخ صششندوق
انتخاباتسخ فلنسخ روزسخ خواهدسخ آمد.سخ یکسخ روزسخ معینسخ میسخ شدسخ برایسخ انتخاباتسخ وسخ کارگرانسخ میسخ رفتنششدسخ وسخ رایسخ مششیسخ دادنششد.سخ رویسخ نماینششدگانسخ بششه
شدتسخ حساسسخ بودندسخ وسخ اگرسخ کوچکترینسخ ظنیسخ میسخ رفتسخ کهسخ فردسخ فعالسخ سیاسیسخ استسخ یاسخ مدسخ نظرسخ کارگرانسخ استسخ مطلقاسخ محالسخ بودسخ کششهسخ تائیششد

شود.
سخ وضعسخ اینسخ بود،سخ تاسخ اینکهسخ درسخ اینسخ فاصلهسخ نمایندهسخ هایسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ جنوبسخ دوسخ سالیسخ یششکسخ بششارسخ جمششعسخ مششیسخ شششدندسخ وسخ بششه48تاسخ سالسخ 

تهرانسخ میسخ رفتندسخ باسخ شرکتسخ نفتسخ پیمانسخ دستهسخ جمعیسخ میسخ بستندسخ درسخ موردسخ حقوقسخ مزایاسخ مرخصیسخ وسخ برایسخ خوزستانسخ جیرهسخ خواربشارسخ هشمسخ مشی
گرفتند.سخ کارسخ دستهسخ جمعیسخ درسخ اینسخ مقطعسخ بهسخ اینسخ معناسخ بود.سخ چونسخ اینهاسخ میسخ رفتندسخ تهرانسخ ،سخ یکیسخ دوسخ ماهسخ طولسخ میسخ کشیدسخ تششاسخ قششرارسخ دادسخ راسخ امضششا
میسخ کردندسخ وسخ برسخ میسخ گشتندسخ .سخ اینسخ تنهاسخ دورهسخ هاییسخ بودسخ کهسخ اینسخ نمایندهسخ هاسخ باسخ همسخ بودندسخ امششاسخ درسخ همیششنسخ وقششتسخ درسخ تهششرانسخ کشارگرانسخ سشندیکا

داشتندسخ وسخ یکسخ اتحادیهسخ کارگرانسخ تهرانسخ همسخ داشتندسخ کهسخ ازسخ چندسخ سندیکاسخ ساختهسخ شدهسخ بود.
سخ برایسخ ساختنسخ وسخ راهسخ انداختنسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ بهسخ اینسخ شهرسخ منتقلسخ شدمسخ وسخ درسخ واقعسخ ماسخ راسخ بالجبارسخ آوردندسخ تهرانسخ (البتهسخ عدهسخ ایسخ هششم47سالسخ 

بودندسخ کهسخ داوطلبسخ آمدند).سخ درسخ ابتداسخ میسخ خواستندسخ همانسخ بساطسخ خوزستانسخ راسخ پیادهسخ بکنندسخ یعنیسخ تبعیضاتیسخ راسخ کهسخ درسخ خوزسششتانسخ بششودسخ تششاسخ آن
موقعسخ خیلیسخ هاشسخ برطرفسخ شدهسخ بودسخ .اماسخ درسخ ابتداسخ ماسخ یکسخ نمایندهسخ انتخابسخ کردیمسخ .

زمستانسخ بسیارسخ سختیسخ بودسخ وسخ ماهمسخ بهسخ خاطرسخ راهسخ انداختنسخ پالیشگاهسخ مجبورسخ بودیمسخ مدامسخ درسخ آنجاسخ باشیمسخ درسخ حالیکهسخ هنوزسخ رسششتورانسخ هششمسخ راه
24نیفتادهسخ بودسخ وسخ ماسخ همسخ ازسخ گرمسیرسخ آمدهسخ بودیمسخ وسخ بهسخ سردیسخ عادتسخ نداششتیم.سخ خشانهسخ وسخ زنشدگیسخ نداششتیمسخ وسخ زنسخ وسخ بچشهسخ آبشادانسخ بودنشدسخ .سخ مشاسخ 

ساعتهسخ سرسخ کارسخ بودیم.سخ تاسخ اینکهسخ دیدیمسخ نمیسخ شودسخ وسخ گفتیمسخ ماسخ بایدسخ یکسخ نمایندهسخ انتخابسخ کنیم.
یکسخ فردیسخ بودسخ بهسخ اسمسخ لمسخ یزرعسخ کهسخ درسخ حفاظتسخ بود،سخ منتهیسخ اینهاسخ همسخ کارگرسخ بودندسخ (مسلحسخ نبودندسخ )سخ درسخ اصلسخ نگهبانسخ بودند.سخ اینسخ راسخ علششم
کردندسخ .سخ مثلسخ وقتیسخ کارگرسخ دیرسخ میسخ آمدسخ اینسخ میسخ گفتسخ برویدسخ مسئلهسخ ایسخ نیست!سخ درسخ حالیکهسخ درسخ اصلسخ ازسخ حقوقمانسخ کمسخ میسخ شد.سخ میسخ گفتنششد
اینسخ آدمسخ خوبیسخ استسخ وسخ اینسخ راسخ انتخابسخ کردیم.سخ اتفاقاسخ سالسخ بعدسخ پیمانسخ دستهسخ جمعیسخ بششودسخ وسششطسخ پیمششانسخ دیششدیمسخ نماینششدهسخ خوزسششتانسخ آمششدسخ و

گفت:سخ اینسخ کیهسخ انتخابسخ کردیدسخ اینسخ کهسخ نمایندهسخ کارفرماستسخ هرسخ چیسخ ماسخ گفتیمسخ اینسخ گفتسخ نه!
وقتیسخ پیمانسخ تمامسخ شدسخ گفتیمسخ میسخ خواهیمسخ نمایندهسخ مانسخ راسخ عوضسخ کنیم.سخ یکسخ نامهسخ بهسخ وزارتسخ کارسخ نوشتیمسخ بعدسخ چونسخ امضاهاسخ خیلیسخ زیادسخ بششود
وسخ تقریباسخ اکثریتسخ کارگرهاسخ امضاسخ کردهسخ بودندسخ مجبورسخ شدندسخ قبولسخ کنند.سخ درسخ ایششنسخ فاصششلهسخ عششدهسخ ایسخ کششارگرسخ هششمسخ ازسخ تهششرانسخ اسششتخدامسخ شششده
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بودندسخ .سخ اینسخ تهرانیسخ هاسخ راسخ ازسخ کارگاههایسخ آهنگریسخ وسخ لولهسخ کشیسخ آمدهسخ بودندسخ وسخ داشتندسخ تازهسخ کارسخ راسخ یادسخ میسخ گرفتند.سخ (حدودسخ صدسخ نفر)سخ بعششد
وزارتسخ کارسخ نامهسخ دادسخ گفتسخ آنهاییسخ کهسخ میسخ خواهندسخ نمایندهسخ بشوندسخ راسخ معرفیسخ کنیدسخ .

تصمیمسخ گرفتیمسخ کهسخ کلکسخ بزنیم!سخ بایدسخ دوبارهسخ تکرارسخ کنمسخ کهسخ بینسخ فعالینسخ کارگریسخ تصمیاتسخ بهسخ صورتسخ فردیسخ اتخاذسخ نمیسخ شدسخ بلکششهسخ یششک
جمعیسخ وجودسخ داشتسخ کهسخ اینسخ کارسخ راسخ میسخ کردسخ وسخ تصمیماتسخ راسخ بهسخ پیشسخ میسخ برد.سخ درسخ جمعسخ خودسخ فکرسخ کردیششمسخ کششهسخ اگششرسخ دوسخ نفششرسخ راسخ انتخششاب

سخ نفرسخ انتخابسخ کنیم.سخ حالسخ برودسخ وسخ هرسخ کسسخ راسخ دلشسخ میخواهشدسخ انتخشاب20کنیمسخ هرسخ دوسخ نفرسخ راسخ ساواکسخ ردسخ میسخ کندسخ بنابراینسخ تصمیمسخ گرفتیمسخ 
کیکنیمسخ وسخ اصلیسخ راسخ میسخ گذاریمسخ برایسخ آخر.سخ چونسخ اگرسخ برایسخ کسششیسخ تبلیششغسخ مششیسخ کردیششمسخ دیگششر کند.سخ منتهیسخ رویسخ یکیسخ دوسخ نفرسخ الکیسخ تبلیغسخ م

سخ نفرسخ لیستسخ جمعسخ کردندسخ وسخ دادندسخ بهسخ ساواکسخ .سخ درسخ اینسخ موقعیتسخ خششود19ساواکسخ اجازهسخ نمیسخ داد.سخ همینسخ همسخ شد.سخ بنابراینسخ بچهسخ هاسخ آمدندسخ وسخ 
ساواکسخ دوسخ نفرسخ راسخ ازسخ انبارسخ نفتسخ ریسخ آوردسخ پالیشگاهسخ کهسخ یکیسخ راسخ گذاشتسخ آتشسخ نشانیسخ وسخ یکیسخ راسخ گذاشتسخ ادارهسخ انبارهاسخ کششهسخ ابزارهششاسخ کششه
صبحسخ بهسخ صبحسخ ابزارسخ میسخ دادسخ وسخ عصرسخ تحویلسخ میسخ گرفت.سخ برایسخ اینکهسخ ارتباطسخ نزدیکسخ باسخ کارگرهاسخ داشتهسخ باشند.سخ بعششدسخ ازسخ انقلبسخ معلششومسخ شششد
هردویسخ اینهاسخ ساواکیسخ بودند.سخ اینسخ هاسخ آمدندسخ وسخ فضایسخ تهرانیسخ وسخ آبادانیسخ راسخ پیشسخ آوردند،سخ چونسخ خودشانسخ تهرانیسخ بودند.سخ گفتندسخ اصلسخ چششرا

سخ نفرسخ آبادانیسخ بودندسخ وسخ اکثریتسخ باسخ آنهاسخ بود.سخ یکسخ نفرسخ هششمسخ بششه400بایدسخ آبادانیسخ باشند.سخ بنابراینسخ سعیسخ کردندسخ اختلفسخ درستسخ کنند.سخ اماسخ خبسخ 
نامسخ ناصرسخ اسدیسخ ازسخ بینسخ تهرانیسخ هاسخ خودشسخ راسخ کاندیدسخ کرد.سخ بهسخ هرسخ حالسخ ماسخ نوزدهسخ نفرسخ لیستسخ دادیمسخ ولیسخ درسخ رستورانسخ وسخ درسخ هرسخ جشاییسخ عمشدا

سخ روزسخ نامهسخ آمششدسخ وسخ اوسخ را15درسخ موردسخ یکسخ نفرسخ بهسخ خصوصسخ حرفسخ میسخ زدیمسخ کهسخ ساواکسخ راسخ تحریکسخ کنیمسخ تاسخ اوسخ راسخ ردسخ کند!سخ خلصهسخ بعدسخ ازسخ 
ردسخ کردند.سخ فردیسخ بودسخ بهسخ نامسخ حشمت.سخ بعدسخ بچهسخ هاسخ گفتندسخ دیگرسخ حرفیسخ نزنیمسخ تاسخ دوسخ روزسخ بهسخ انتخاباتسخ ماندهسخ بگششوییمسخ چششهسخ کسششیسخ راسخ کاندیششد
کیکنیم.سخ دوسخ روزسخ ماندهسخ منسخ راسخ معرفیسخ کردند.سخ صندوقسخ آوردندسخ وسخ رایسخ گیریسخ کردند.سخ رقیبسخ مششنسخ لششمسخ یششزرعسخ بششودسخ کششهسخ بششرایسخ اوسخ هششمسخ یششک م
صندوقسخ جداسخ گذاشتهسخ بودند،سخ حتیسخ یکسخ نفرسخ همسخ بهسخ اوسخ رایسخ نداد.سخ حتیسخ معلومسخ شدسخ خودشسخ همسخ بهسخ خودشسخ رایسخ ندادهسخ .سخ اوسخ بعششدسخ متششوجهسخ شششد

کهسخ ازسخ ماسخ روسخ دستسخ خورده.
سخ کجاسخ تبلیغسخ میسخ کردید؟فتاحی:

سخ توسخ میکدهسخ هاسخ عرقسخ میسخ خوردیمسخ وسخ تصمیمسخ میسخ گرفتیم.سخ توسخ باشگاهسخ ها.سخ مششاسخ بیسششتسخ نفششرسخ بششودیم.سخ حمیششدسخ جشاگرانیسخ ،سخ رسششولخسروشاهی:
فقازاده،سخ حشمتسخ رییسیسخ ،سخ خسروسخ غدیری.

سخ همهسخ اینسخ جمعسخ آبادانیسخ بودند؟فتاحی:
سخ بله،سخ همه!خسروشاهی:

سخ یعنیسخ برایسخ تهرانیسخ هاسخ تبعیضسخ قائلسخ میسخ شدید؟فتاحی:
سخ سالسخ سابقهسخ داشتندسخ که20سخ تاسخ 15سخ نهسخ خیر.سخ آنهاسخ همهسخ تازهسخ کارسخ بودند.سخ اصلسخ تجربهسخ وسخ شناختسخ نداشتند.سخ اینسخ بچهسخ هاسخ هرسخ کدامسخ خسروشاهی:

سخ تاسخ دانشجوسخ ازسخ دانشگاهسخ تهرانسخ اضافهسخ شدسخ کهسخ تویسخ میکدهسخ ماسخ راسخ میسخ دیدند.4ازسخ آبادانسخ بهسخ تهرانسخ آمدهسخ بودند.سخ بعدسخ همسخ بهسخ اینسخ جمعسخ 
سخ اینهاسخ چطوریسخ راهسخ پیداسخ کردندسخ بهسخ جمعسخ شما؟فتاحی:

سخ ماسخ یکسخ مشکلیسخ داشتیمسخ وسخ آنسخ اینسخ بودسخ کهسخ تعدادیسخ ازسخ فرزندانسخ کارگرهاسخ درسخ سخ درسسخ هاسخ تجدیدسخ مششیسخ شششدند.سخ یششکسخ طرحششیخسروشاهی:
دادیمسخ بهسخ خانمسخ امیدیانسخ کهسخ رئیسسخ امورسخ مالیسخ کارگرانسخ بودسخ وسخ انسانسخ خیلششیسخ پششاکسخ وسخ شششریفیسخ بششودسخ مششاسخ طششرحسخ دادیششمسخ کششهسخ بششرایسخ بچششهسخ هششای
تجدیدیسخ کارگرهاسخ میسخ خواهیمسخ درسخ منازلسخ کارگرانسخ کلسسخ آموزشیسخ بگذاریمسخ وسخ وسیلهسخ میسخ خواهیمسخ مثلسخ میزسخ وسخ صندلیسخ وسخ تختهسخ سیاه.سخ مششا
بیستسخ تاسخ کارگرسخ دیپلمهسخ داشتیمسخ کهسخ رفتهسخ بودندسخ امتحانسخ دادهسخ بودندسخ وسخ دانشگاهسخ قبولسخ شدهسخ بودنششدسخ منتهششیسخ بششودجهسخ نداشششتندسخ کششهسخ برونششد.سخ اون
موقعسخ صنعتسخ مفتسخ بهسخ بچهسخ هایسخ کارمندهاسخ بورسیهسخ میسخ دادسخ وسخ بهسخ کارگرهاسخ نمیداد.سخ ماسخ رفتیمسخ پیشسخ اقبالسخ صحبتسخ کردیمسخ وسخ بعدسخ ازسخ گفتگششوی

سخ ساعتهسخ قبولسخ کردسخ کهسخ بهسخ آنسخ هاسخ همسخ بورسیهسخ بدهد.سخ اینهاسخ رفتندسخ دانشگاهسخ وسخ کانالسخ ماسخ شدندسخ باسخ دانشگاه.سخ ازسخ طریقسخ آنهاسخ گفششتیمسخ چنششدتا4مفصلسخ 
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ازسخ دانشجوهایسخ قدیمیسخ بیایندسخ وسخ بهسخ بچهسخ هاسخ درسخ تابستانسخ درسسخ بدهندسخ مثلسخ ریاضیسخ بودسخ کهسخ اغلبسخ تجدیدسخ میسخ شدند.سخ اینهاسخ بهسخ هرسخ حششالسخ دیگششر
درسخ خانهسخ کارگرهاسخ رفتسخ وسخ آمدسخ میسخ کردند.سخ ماسخ پنجشنبهسخ جمعهسخ هاسخ اتوبوسسخ میسخ گرفتیمسخ برویمسخ کرجسخ وسخ اینسخ هاسخ باسخ خانوادهسخ همراهسخ ماسخ بودند.

سخ بودسخ وسخ تمششامسخ ایششنسخ دانشششجوها55سخ تاسخ 49حتیسخ خودسخ خانوادهسخ هاسخ میسخ گفتندسخ کهسخ تمامسخ اینسخ شاگردهایسخ تجدیدیسخ سیاسیسخ شدند.سخ درسخ حدسخ فاصلسخ 
…همسخ ازسخ بچهسخ هایسخ چپسخ بودندسخ وسخ سیاسیسخ 

سخ کوپنسخ نفششتسخ وسخ بنزیششنسخ مششی500سخ تاسخ 500موسیسخ یکیسخ ازسخ اینسخ دانشجوهاسخ بودسخ کهسخ بعدسخ ازسخ انقلبسخ شدسخ وزیرسخ راهسخ وسخ ترابری.سخ بعدسخ ماسخ میرفتیمسخ ازسخ اوسخ 
گرفتیم.سخ اسمسخ هاشانسخ راسخ همسخ یادمسخ نیستسخ ولیسخ فرقیسخ همسخ نداردسخ چونسخ اسامیسخ همسخ مستعارسخ بود.سخ اونیسخ همسخ کهسخ وزیرسخ شدسخ وسخ منسخ یادمسخ اسششتسخ چششون

تویسخ تلویزیونسخ دیدیمسخ وسخ رفتیمسخ یقهسخ اشسخ راسخ گرفتیم.
سخ اینهاسخ رویسخ شماسخ چهسخ تاثیریسخ داشتند؟فتاحی:

سخ حشمتسخ رئیسیسخ بعدهاسخ رفتسخ وسخ کارگرسخ چاپخانهسخ شدسخ ماسخ خودمانسخ توسخ چاپخانهسخ کتابهایسخ جلدسخ سفیدسخ راسخ چششاپسخ مششیسخ کردیششمسخ وخسروشاهی:
میسخ دادیمسخ جلویسخ دانشگاهسخ توزیعسخ میسخ شدسخ .

سخ کهسخ انتخاباتسخ شدسخ وسخ ماسخ نمایندهسخ شدیمسخ .سخ معمولسخ بایدسخ صبرسخ کنیسخ تاسخ ازسخ وزارتسخ کارسخ حکمسخ نمایندگیسخ بیایدسخ کهسخ یکسخ ماهسخ تاسخ چهششلسخ روز48سالسخ 
.15طولسخ میسخ کشدسخ بعدسخ ازسخ دهسخ  خواستسخ زحمتکشانسخ نفت "سخ روزسخ یکیسخ ازسخ کارگرهایسخ پالیشگاهسخ آمدسخ وسخ یکسخ نامهسخ ایسخ بهسخ ماسخ داد.سخ نوشتهسخ بودسخ  "

سخ وقتیسخ شششاهسخ بششرایسخ بازدیششدسخ از46یکسخ نامهسخ مفصلسخ بودسخ باسخ یکسخ مشتسخ خواستهسخ .سخ آقایسخ خرمسخ نیاسخ کسیسخ بودسخ کهسخ درسخ پالیشگاهسخ آبادانسخ وسخ درسخ سالسخ 
کارگاهسخ مرکزیسخ آمدسخ وسخ میسخ خواستسخ ردسخ بشودسخ اینسخ جلویسخ شاهسخ راسخ میسخ گیردسخ (کارگرسخ تراشکارسخ )سخ وسخ میسخ گویدسخ اینسخ خطسخ کشیسخ هششاسخ راسخ دیششروز
کردند.سخ اینسخ لباسسخ کارسخ راسخ دیروزسخ دادندسخ توسخ برویسخ ازسخ ماسخ میسخ گیرند.سخ ماسخ زسخ مشکلتسخ یادسخ داریششم.سخ مشششکلتسخ بهداشششتسخ وسخ درمششان.سخ خششودمسخ هششم

ناراحتیسخ معدهسخ دارم.
بعدسخ همسخ میگویدسخ حالسخ کهسخ توسخ برویسخ ماسخ راسخ ساواکسخ بهسخ زندانسخ میسخ برد.سخ اینسخ کارسخ راسخ نکردندسخ ولیسخ منتقلشسخ کردندسخ بهسخ تهران.سخ اینسخ فردسخ نامهسخ راسخ داد
بهسخ منسخ .سخ ماسخ خواندیمسخ وسخ گفتیمسخ لاقلسخ بگذارسخ حکممسخ بیایدسخ وسخ بعدسخ شروعسخ کنیم.سخ بعدسخ همسخ اینسخ نامهسخ راسخ هرسخ کسیسخ بخواندسخ مششیسخ گوینششدسخ اینهششاسخ چششپ

هستند.سخ گفتسخ همینسخ هستسخ سخ کهسخ هست.سخ اینجاسخ جوجهسخ راسخ آخرسخ پائیزسخ نمیسخ شمارندسخ اولسخ میسخ شمارند.
گفتمسخ اگرسخ بگویمسخ نهسخ میگویدسخ منسخ جاسخ زدم.سخ گفتمسخ چکارسخ کنیم؟!سخ تویسخ همانسخ جمعسخ باسخ بچهسخ هاسخ صحبتسخ کردیششم.سخ بششهسخ ایششنسخ نششتیجهسخ رسششیدیمسخ کششه
ببریمسخ وسخ بدهیمسخ تاسخ سایرسخ نمایندهسخ هاسخ همسخ امضاسخ کنند.سخ وسخ باسخ امضایسخ سایرسخ نمایندهاسخ هاسخ ببریمسخ وسخ بهسخ وازرتسخ نفششتسخ وسخ کششارسخ بششدهیم.سخ سخ حششتیسخ سششاواک

سخ نفرسخ امضاسخ کردند.سخ بردیمسخ پستسخ کردیمسخ برایسخ وزارتسخ کارسخ وسخ نفتسخ وسخ ساواک.سخ چندسخ وقتسخ بعد5-4رفتیمسخ وسخ یکسخ عدهسخ ایسخ امضاسخ نکردندسخ ولیسخ 
ساواکسخ شهرسخ ریسخ ماسخ راسخ خواستسخ وسخ گفتسخ اینسخ چیه؟

یعنیسخ چیسخ بهسخ جایسخ کارگرانسخ نفتسخ نوشتهسخ ایسخ زحمتکشانسخ نفت؟سخ گفتیمسخ خبسخ زحمتسخ میسخ کشند؟سخ گفتسخ خودتسخ راسخ بهسخ اونسخ راهسخ میسخ زنیسخ یششا
اینکهسخ میسخ فهمیسخ زحمتکشانسخ یعنیسخ چه؟سخ گفتمسخ یعنیسخ کسیسخ کهسخ زحمتسخ میسخ کشدسخ .سخ گفتسخ اینسخ نامهسخ چیه؟

گفتمسخ منسخ چپسخ وسخ راستشسخ راسخ نمیسخ دانم.سخ کارگرهاسخ اینسخ راسخ نوشتندسخ دادندسخ بهسخ منسخ وسخ گفتندسخ بروسخ بفرستسخ برایسخ اینها.سخ کارسخ منسخ ازسخ همینجششاسخ شششروع
شد.سخ تویسخ پالیشگاهسخ چندینسخ مشکلسخ داشتیم.سخ یکیسخ اینکهسخ نمایندهسخ محلسخ نداشتسخ یکسخ جایسخ ثابتیسخ کهسخ کارگرهاسخ بهسخ اوسخ رجوعسخ بکنند.
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بخش دوم

سازماندهی مجمع عمومی سندیکا

سخ روز15سخ روزسخ بشهسخ 15قبلسخ ازسخ اینکهسخ مطلبیسخ راسخ بگویمسخ بایدسخ عرضسخ کنمسخ کشهسخ پشانزدهسخ روزسخ گذششتسخ .سخ چشونسخ مشاسخ اونسخ موقشعسخ هشرسخ سخ خسروشاهی:
دستمزدسخ خودسخ راسخ میسخ گرفتیمسخ .سخ دستمزدسخ هاسخ داخلسخ پاکتسخ بهسخ دستمانسخ میسخ رسیدسخ ،سخ بانکیسخ نبودسخ .سخ رسیدیسخ راسخ امضاسخ میسخ کردیمسخ وسخ پششولسخ خششودسخ را

میسخ گرفتیمسخ .سخ منسخ دیدمسخ پاکتمسخ خیلیسخ کلفتسخ شدهسخ استسخ .
سخ ساعتسخ کارسخ کردهسخ امسخ ،سخ صدسخ وسخ پنجاهسخ یاسخ دویستسخ سششاعتسخ اضششافهسخ کششاریسخ بششرایسخ مششن44سخ روزسخ 15بازسخ کردمسخ وسخ دیدمسخ کهسخ منسخ درسخ حالیسخ کهسخ طیسخ 

سخ تومانسخ ،سخ پنجسخ هزارسخ تومانسخ پرداختسخ کردهسخ اندسخ .سخ گفتمسخ یعنیسخ چهسخ ؟سخ نزدسخ رییسسخ روابطسخ صنعتیسخ رفتمسخ کهسخ آقای1000نوشتهسخ اندسخ وسخ مثلسخ بهسخ جایسخ 
نوروزیسخ بود.سخ اینسخ آقاسخ آسوریسخ وسخ رویسخ همسخ رفتهسخ مردسخ خوبیسخ بودسخ .سخ گفتمسخ آقایسخ نوروزیسخ جریانسخ چیهسخ ؟سخ منسخ اضافهسخ کاریسخ نداشتمسخ کهسخ اینقششدر
پولسخ برایسخ منسخ نوشتهسخ اندسخ .سخ گفتسخ نمایندهسخ سابقسخ میسخ گرفتسخ وسخ دستورالعملیسخ برایسخ نمایندهسخ سابقسخ آمدهسخ بودسخ .سخ وقتیسخ توسخ انتخابسخ شدیسخ ماسخ یششک
نامهسخ بهسخ رییسسخ پالیشگاهسخ نوشتیمسخ کهسخ بهسخ اینسخ نمایندهسخ همسخ پرداختسخ کنیمسخ کهسخ جوابسخ آمدسخ طبقسخ معمولسخ رفتارسخ شود.نامهسخ راسخ نشششانمسخ دادسخ .سخ گفتششم
باشهسخ دستتسخ دردسخ نکندسخ .نامهسخ راسخ تکثیرسخ کردمسخ وسخ درسخ تمامسخ بخشسخ هایسخ پالیشگاهسخ نصبسخ نمودمسخ کهسخ قبلسخ اینسخ طوریسخ بودهسخ استسخ .سخ اضافهسخ کششاری
راسخ قطعسخ کردند.سخ قبلسخ اینطوریسخ بودهسخ استسخ کهسخ نمایندهسخ بیسخ وجدانسخ دوسالسخ اینطوریسخ پولسخ میسخ گرفتهسخ استسخ .سخ رشوهسخ بششهسخ اوسخ مششیسخ دادنششدسخ .سخ چششون
نیازسخ بهسخ محلسخ ثابتیسخ داشتیمسخ کهسخ کارگرانسخ مراجعهسخ کنندسخ برایسخ آنسخ تلشسخ کردیمسخ اماسخ (مدیریت)سخ زیرسخ بارسخ نمیسخ رفتند.سخ مجبورسخ بودیمسخ ازسخ صبحسخ با

سخ تششاسخ صششد30یکسخ دفترسخ سرسخ تاسخ تهسخ پالیشگاهسخ راسخ راهسخ برویمسخ وسخ مشکلتسخ کارگرانسخ راسخ درسخ دفترسخ بنویسیمسخ وسخ باسخ آنانسخ صحبتسخ کنیششمسخ .سخ درسخ روزسخ بیششنسخ 
مشکلسخ ازسخ کارگرانسخ راسخ درسخ دفترسخ یادداشتسخ میسخ کردیمسخ .

سخ شماسخ جلسهسخ عمومیسخ برگزارسخ نمیسخ کردیدسخ کهسخ بپرسیدسخ خواستهسخ هاسخ وسخ مطالباتسخ چهسخ هستسخ ؟فتاحی:
اینسخ غیرسخ ازسخ جلساتسخ عمومیسخ بودسخ .سخ چونسخ درسخ جلساتسخ عمومیسخ بیشترسخ مشششکلتسخ عمشومیسخ کشارگرانسخ مطشرحسخ مشیسخ ششدسخ وسخ نشهخسروشاهی: 

خواستسخ هاسخ وسخ مشکلتسخ فردیسخ .
سخ جلساتسخ عمومیسخ راسخ کجاسخ برسخ گزارسخ میسخ کردید؟فتاحی:

سخ درسخ باشگاهسخ برگزارسخ میسخ کردیمسخ .خسروشاهی:
سخ درسخ چهسخ فاصلهسخ ایسخ برگزارسخ میسخ کردیدسخ ؟سخ هفتگیسخ یاسخ ماهانهسخ ؟فتاحی:
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ترتیبسخ مشخصیسخ نداشتسخ .سخ هرسخ ازسخ گاهیسخ لزمسخ میسخ شدسخ .سخ چونسخ بایدسخ کششارگرانسخ درسخ جریششانسخ همششهسخ وقشایعسخ قششرارسخ مشیسخ گرفتنششد.سخ خسروشاهی:
برخیسخ اوقاتسخ پانزدهسخ روزسخ یکسخ بارسخ وسخ برخیسخ اوقاتسخ یکسخ ماهسخ وسخ حتیسخ دوماهسخ یکبارسخ بودسخ .

سخ اقداماتیسخ راسخ کهسخ داشتیدسخ گزارشسخ میسخ کردیدسخ ؟فتاحی:
سخ اقداماتیسخ کهسخ داشتیمسخ یاسخ مسائلیسخ راسخ کهسخ پیشسخ روسخ داشتیمسخ وسخ قصدسخ داشتیمسخ انجامسخ دهیمسخ راسخ بهسخ کارگرانسخ گزارشسخ میسخ دادیمسخ .خسروشاهی:

سخ باسخ کارگرانسخ مشورتسخ میسخ کردیدسخ ؟فتاحی:
سخ دقیقاسخ .سخ درسخ هرسخ صورتسخ مشکلسخ محلسخ راسخ داشتیمسخ وسخ دیگرسخ مشکلسخ اینسخ بودسخ کهسخ بهسخ هرسخ حالسخ نمایندهسخ بایدسخ کششارسخ هششمسخ مششیسخ کششردسخ .خسروشاهی:

مثلسخ منسخ همسخ کارسخ تعمیراتسخ راسخ میسخ کردمسخ وسخ همسخ بایدسخ بهسخ مشکلتسخ کارگرانسخ رسیدگیسخ میسخ کردمسخ .سخ مششاسخ بششاسخ نماینششدهسخ روابششطسخ صششنعتیسخ صششحبت
کردیمسخ کهسخ نمیسخ شودسخ همسخ کارسخ کردسخ وسخ همسخ بهسخ مشکلتسخ کارگرانسخ رسیدگیسخ کردسخ .سخ گفتسخ ماسخ قانونیسخ نداریمسخ .سخ بایدسخ درسخ پیمانسخ جمعششیسخ چیششزی
گنجانیدهسخ شودسخ .سخ گفتمسخ درسخ هرسخ صورتسخ بایدسخ یگویمسخ کهسخ منسخ وقتسخ رسیدگیسخ بهسخ مشکلتسخ راسخ چنششدانسخ نششدارم.سخ خششودسخ کششارگرانسخ بیاینششدسخ وسخ هششر
کاریسخ میسخ توانندسخ بکنندسخ .سخ کهسخ باسخ کارگرانسخ صحبتسخ کردمسخ وسخ حدودسخ سیسخ تاسخ چهلسخ کارگرسخ هرسخ هفتهسخ مسئولسخ رسششیدگیسخ بششهسخ مشششکلتسخ شششدندسخ .
اجازهسخ میسخ گرفتندسخ وسخ میسخ رفتندسخ .سخ بعدسخ گفتندسخ کهسخ شماسخ حقسخ نداریدسخ وسخ نمایندهسخ بایدسخ دنبالسخ مشکلتسخ باشدسخ .سخ اینسخ شدسخ کهسخ ماسخ (نماینششدهسخ هششاسخ )سخ راسخ از
کارسخ آزادسخ کردندسخ کهسخ بهسخ مشکلتسخ رسیدگیسخ کنیمسخ .سخ مشکلسخ محلسخ کماکانسخ بودسخ کشهسخ مشدیریتسخ زیشرسخ بشارسخ نرفشتسخ تشاسخ اینکشهسخ مسشئلهسخ انتخابشات

سندیکاسخ پیشسخ آمد.
سخ ازسخ آنسخ مقطعسخ چهسخ کارهاییسخ کردیدسخ برایسخ اینکهسخ اولینسخ سندیکاسخ راسخ تشکیلسخ دهیدسخ ؟فتاحی:

کیکنندسخ مشششکلتسخ خیلششیسخ زیششادسخ اسششتسخ وسخ بششرخسروشاهی: سخ درسخ محیطسخ کاریسخ مثلسخ پالیشگاهسخ کهسخ حدودسخ سهسخ الیسخ چهارسخ هزارسخ کارگرسخ کارسخ م
طرفسخ کردنسخ آنسخ ازسخ عهدهسخ یکسخ نفرسخ برنمیسخ آیدسخ .سخ کارگرانسخ هزارانسخ مشکلسخ دارندسخ چهسخ درسخ بعدسخ حقوقیسخ وسخ داخشلسخ محیشطسخ کشارسخ وسخ چشهسخ ازسخ نظشر
مشکلتسخ بیرونسخ محیطسخ کارسخ ازسخ قبیلسخ بیمارستانسخ وسخ نامسخ نویسیسخ کودکانسخ کارگرانسخ درسخ مدارسسخ وسخ بیمششهسخ هشایسخ اجتمششاعیسخ ،سخ زایمشانسخ وسخ هشزاران
مشکلسخ دیگرسخ .سخ ازسخ عهدهسخ یکسخ نفرسخ برسخ نمیسخ آیدسخ وسخ درسخ درازسخ مدتسخ بهسخ عکسسخ خودشسخ بدلسخ میسخ ششودسخ .سخ یعنشیسخ نماینشدهسخ زیشرسخ ضشربسخ مشیسخ رودسخ و
موردسخ تنفرسخ قرارسخ میسخ گیردسخ چونسخ نمیسخ رسد.سخ حالسخ نمایندهسخ هرسخ چقدرسخ همسخ کهسخ خوبسخ باشدسخ وسخ جانشسخ راسخ همسخ برسخ سشرسخ ایشنسخ کشارسخ بگشذاردسخ درسخ روز
فقطسخ میسخ تواندسخ بهسخ مشکلسخ سهسخ یاسخ چهارسخ کارگرسخ رسیدگیسخ کندسخ .سخ پسسخ ازسخ بحثسخ وسخ بررسیسخ باسخ بقیهسخ دوستانسخ کارگرسخ تصمیمسخ شششدسخ کششهسخ بششهسخ سششمت
تشکیلسخ سندیکاسخ حرکتسخ کنیمسخ وسخ تعدادسخ وسیعیسخ نیروسخ بهسخ میدانسخ بیاوریمسخ کهسخ بتوانندسخ تقسیمسخ کارسخ کنندسخ .سخ حششداقلسخ هششرسخ بخششیسخ ازسخ کشارگرانسخ بشه
بخشیسخ ازسخ مشکلتسخ برسندسخ کهسخ انسجامسخ کارگرانسخ راسخ بهسخ ضدسخ خودشسخ مبدلسخ نکنیمسخ وسخ کارگرانسخ ازسخ ایجادسخ تشکلسخ وسخ وحدتسخ دورسخ نشوندسخ .سخ ایششن

پروسهسخ ایسخ بودسخ کهسخ بهسخ طرفسخ مسئلهسخ سندیکاسخ رفتیمسخ .
سخ پسسخ ازسخ مشورتسخ وسخ تصمیمسخ برسخ تشکیلسخ اولینسخ سندیکاسخ اولینسخ اقدامیسخ کهسخ کردیدسخ چهسخ بودسخ ؟فتاحی:

اونسخ موقعسخ برسخ خلفسخ نمایندگیسخ مسئلهسخ تشکیلسخ سندیکاسخ باسخ هیچسخ مشکلیسخ مواجهسخ نبود.سخ خسروشاهی:
سخ قانوناسخ مجازسخ بود؟فتاحی:

سخ آرهسخ .سخ فقطسخ لزمسخ بودسخ کهسخ کارگرانسخ نامهسخ ایسخ راسخ بنویسندسخ ،سخ تعدادیسخ آنسخ راسخ امضاسخ کنندسخ وسخ آنسخ راسخ بهسخ وزارتسخ کششارسخ ارائششهسخ بدهنششدخسروشاهی:
کهسخ ماسخ خواهانسخ سندیکاسخ هستیمسخ وسخ فلنسخ موقعسخ همسخ انتخاباتسخ داریمسخ ،سخ یکسخ ناظرسخ وسخ صندوقسخ برایسخ ماسخ بفرستید.معمولسخ یکسخ ماهسخ بهسخ وزارتسخ کششار
فرصتسخ دادهسخ میسخ شدسخ .سخ درسخ اینسخ رابطهسخ بایستیسخ تاریخسخ مشخصسخ میسخ شدسخ وسخ روزسخ انتخاباتسخ افرادیسخ کهسخ مایلسخ بودندسخ خششودسخ راسخ بششهسخ عنششوانسخ کاندیششد
معرفیسخ میسخ کردند.سخ درسخ مجمعسخ عمومیسخ خوبسخ رفقایسخ کارگرسخ عدهسخ ایسخ راسخ پیشنهادسخ میسخ کردندسخ .سخ تختسخ سیاهیسخ بششودسخ کششهسخ اسششمسخ نامزدهششاسخ راسخ بششر
رویشسخ میسخ نوشتندسخ .سخ چیزیسخ ازسخ پیشسخ تعیینسخ شدهسخ بهسخ آنسخ مفهومسخ نبودسخ گرچهسخ ماسخ برنامهسخ ریزیسخ میسخ کردیمسخ وسخ مشخصسخ میسخ کردیمسخ چششهسخ کسششانی
داوطلبسخ بشوندسخ وسخ چهسخ کسانیسخ راسخ پیشنهادسخ کنیمسخ کهسخ افرادسخ خاصیسخ بتوانندسخ بیایندسخ کهسخ کارهاسخ راسخ باسخ همسخ نظریسخ جمعیسخ بششهسخ پیشششسخ ببرنششدسخ .سخ طششوری
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سخ .روزسخ انتخاباتسخ کهسخ سالسخ پنجاهسخ بو سخ وزارتسخ کارسخ آمدهسخ بودسخ صندوقسخ راسخ گذاشتندسخ وسخ اسششامیسخ رادسخ …نباشدسخ کهسخ هردمبیلسخ باشدسخ وسخ فلنیسخ وسخ اینهاسخ 
رویسخ تختهسخ سیاهسخ نوشتندسخ .سخ صورتسخ جلسهسخ شد.سخ کارگرانسخ آمدندسخ وسخ رایسخ ریختندسخ وسخ نهسخ نفرسخ بهسخ همراهسخ چندسخ علیسخ البدلسخ وسخ دوسخ بازرسسخ راسخ انتخشاب

کردند.سخ اینسخ نهسخ نفرسخ کسانیسخ بودندسخ کهسخ موردسخ توافقسخ جمعسخ پیشسخ برندهسخ کارسخ سندیکاسخ قرارگرفتهسخ بودند.
سخ یعنیسخ همانسخ جمعیسخ کهسخ ازسخ قبلسخ خودتانسخ مشورتسخ کردهسخ بودیدسخ ؟فتاحی:

سخ بلهسخ .سخ انتخاباتسخ سندیکاسخ اینسخ طششورسخ پیشششسخ رفشتسخ .سخ مششاسخ یششکسخ اساسششنامهسخ داشششتیمسخ کششهسخ آنسخ راسخ درسخ مجمششعسخ عمششومیسخ بشهسخ تصششویبخسروشاهی:
رساندیمسخ .سخ اساسنامهسخ راسخ بایدسخ برایسخ تاییدسخ بهسخ وزراتسخ کارسخ میسخ فرستادیمسخ کهسخ بهسخ ثبتسخ میسخ رسیدسخ وسخ شمارهسخ ثبتسخ سندیکاسخ مششیسخ بایسششتسخ اعلمسخ مششی
شد.سخ ماسخ اساسنامهسخ راسخ فرستادیمسخ .سخ درسخ اساسنامهسخ هایسخ معمولسخ حقسخ عضویتسخ دوسخ تومانسخ بودسخ کهسخ ماسخ پنجسخ تومانسخ نوشتهسخ بودیمسخ .سخ درسخ سایرسخ اساسششنامه
هاسخ معمولسخ خودسخ کارگرانسخ بایدسخ حقسخ عضویتسخ ماهیانهسخ راسخ بهسخ سندیکاسخ پرداختسخ میسخ کردندسخ اماسخ ماسخ درسخ اساسشنامهسخ قیشدسخ کشردهسخ بشودیمسخ کشهسخ خشود
شرکتسخ نفتسخ مستقیماسخ حقسخ عضششویتسخ راسخ ازسخ حقششوقسخ کششارگرانسخ برداشششتسخ نمایششدسخ وسخ بشهسخ حسششابسخ سشندیکاسخ بریششزدسخ .سخ مگششرسخ کسششیسخ مسششتقیماسخ بشه
حسابداریسخ نامهسخ بنویسدسخ کهسخ عضوسخ سندیکاسخ نیستسخ کهسخ حقسخ عضویتسخ ازسخ حقوقشسخ کسرسخ نشودسخ کهسخ چنینسخ کسیسخ نبود.سخ ازسخ جملهسخ مسششئلهسخ داشششتن
نشریهسخ ،سخ باشگاهسخ ،سخ تعاونیسخ مصرفسخ ،سخ تعاونیسخ اعتبارسخ راسخ همسخ درسخ اساسنامهسخ داشتیمسخ .سخ خلصهسخ اساسنامهسخ رفتسخ وسخ بهسخ ثبتسخ رسیدسخ وسخ برگشتسخ .سخ درسخ آن
زمانسخ ماسخ چهارصدسخ وسخ خردهسخ ایسخ کارگرسخ پیمانیسخ درسخ پالیشگاهسخ داشتیمسخ کهسخ همهسخ راسخ عضوسخ سندیکاسخ کردیمسخ وسخ برایشانسخ کششارتسخ صششادرسخ کردیششمسخ .
اینسخ کارگرانسخ پیمانیسخ هیچسخ بیمهسخ ایسخ نداشتندسخ وسخ حتیسخ پولیسخ کهسخ برایسخ بیمهسخ اجتماعیسخ ازسخ حقوقشانسخ کسرسخ میسخ شدسخ بهسخ بیمهسخ پرداخششتسخ نمششیسخ شششد
کهسخ بتوانندسخ ازسخ درمانسخ ارزانسخ استفادهسخ کنند.سخ آنسخ هاسخ راسخ کهسخ عضوسخ کردیمسخ وسخ یقهسخ پیمانکارسخ راسخ گرفششتیمسخ .سخ پیمانکششارانسخ گفتنششدسخ کششهسخ اصششلسخ بششهسخ شششما
ربطیسخ نداردسخ وسخ رفتندسخ وسخ بهسخ وزارتسخ کارسخ شکایتسخ کردندسخ .سخ مششاسخ راسخ وزراتسخ کششارسخ شششعبهسخ شششهرسخ ریسخ خواسششتندسخ .سخ درسخ آنسخ جلسششهسخ رییششسسخ سششاواک
شهرریسخ سرهنگسخ معصومیسخ ،سخ رییسسخ امورسخ اداریسخ ،سخ رییسسخ روابطسخ صنعتیسخ وسخ رییسسخ ادارهسخ کارسخ شهرسخ ریسخ بهسخ همراهسخ دوسخ نفرسخ دیگششرسخ بودنششد.سخ مششا
همسخ بهسخ همراهسخ یکسخ تیمسخ سهسخ نفرهسخ ازسخ سندیکاسخ رفتهسخ بودیمسخ وسخ هشتسخ نفرسخ ازسخ مسئولینسخ پیمانکارانسخ همسخ درسخ جلسهسخ بودندسخ .سخ آنسخ هششاسخ شششروعسخ بششهسخ سششرسخ و
صداسخ کردندسخ کهسخ شماسخ حقسخ نداریدسخ چنینسخ کارسخ بکنید.سخ بهسخ چهسخ مجوزیسخ اینسخ هاسخ راسخ عضششوسخ کردیششدسخ ؟سخ وسخ شششماسخ اصششلسخ حششقسخ نداریششدسخ چنیششنسخ کششاری

بکنیدسخ .
البتهسخ آنسخ هاسخ میسخ دانستندسخ کهسخ کارگرانسخ پشتسخ ماسخ هستندسخ وسخ ماسخ بهسخ پشتوانهسخ کارگرانسخ چنینسخ کاریسخ کردهسخ بودیمسخ .سخ ماسخ اساسنامهسخ راسخ نشانشانسخ دادیششم
وسخ گفتیمسخ کهسخ درسخ آنسخ نوشتهسخ اساسنامهسخ “کارگرانسخ پالیشگاهسخ تهران”.سخ گفتیمسخ کهسخ پیمانیسخ هاسخ همسخ کارگرسخ هسششتندسخ وسخ درسخ پالیشششگاهسخ تهششرانسخ کششار
کیکننششد.سخ درسخ اساسششنامهسخ نوشششتهسخ شششده کیکنندسخ .سخ آشپزسخ وسخ باغبانسخ وسخ نامهسخ برسخ پالیشگاهسخ همسخ کارگرسخ پالیشگاهسخ کارگرانسخ هستندسخ وسخ درسخ آنسخ کششارسخ م م
استسخ “کارگرانسخ پالیشگاهسخ تهران”سخ نهسخ “کارگرانسخ نفتسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ ”سخ وسخ اساسنامهسخ ثبتسخ همسخ شششدهسخ اسششتسخ .سخ معصششومیسخ رییششسسخ سششاواک
شهرسخ ریسخ یکسخ نگاهیسخ کردسخ وسخ گفتسخ منسخ میسخ رومسخ حقسخ باسخ ایشانسخ استسخ .بلندسخ شدسخ وسخ رفتسخ ،سخ جلسششهسخ بششهسخ هششمسخ خششوردسخ وسخ مششاسخ هششمسخ شششنگولسخ وسخ شششاد
رفتیمسخ .سخ آنسخ هاسخ گفتندسخ کهسخ شماسخ بایدسخ مجمعسخ عمومیسخ بگذاریدسخ وسخ اساسنامهسخ راسخ عوضسخ کنیدسخ کهسخ ماسخ گفتیمسخ نیازیسخ بششهسخ ایششنسخ کششارسخ نیسششتسخ .سخ درسخ هششر

صورتسخ کارگرانسخ پیمانیسخ عضوسخ شدندسخ وسخ فشارسخ راسخ بهسخ پیمانکارانسخ افزایشسخ دادیمسخ .
سخ منسخ چهارسخ دقیقهسخ وقتسخ دارمسخ کهسخ بحثسخ امروزسخ راسخ بهسخ پایانسخ برسانمسخ .فتاحی:

سخ درسخ هرصورتسخ اینسخ مسئلهسخ پیمانکارهاسخ راسخ حلسخ کردیمسخ وسخ تمامسخ لیستسخ هاسخ راسخ بیرونسخ آوردیمسخ وسخ ازسخ ابتششداسخ تششاسخ انتهششاسخ تمششامسخ حقششوقخسروشاهی:
معوقهسخ وسخ بیمهسخ هاسخ راسخ پسسخ گرفتیمسخ وسخ بهسخ حسابشانسخ ریختیمسخ .سخ پسسخ ازسخ انقلبسخ همسخ همهسخ باسخ همانسخ کارتسخ هایسخ سندیکاسخ برگشتندسخ کهسخ هنوزسخ کارگر
پیمانکاریسخ بودند.سخ سندیکاسخ راهسخ افتادسخ وسخ جلساتسخ آنسخ آرامسخ آرامسخ بهسخ پیشسخ رفتسخ .سخ یکیسخ ازسخ مسائلسخ اساسیسخ کهسخ بایدسخ درسخ اینسخ فاصلهسخ اشششارهسخ کنششمسخ ،

مسئلهسخ آگاهیسخ کارگرانسخ بهسخ ریزسخ مطالبسخ بودسخ .
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سخ مکانیزمشسخ چهسخ بودسخ ؟فتاحی:
سخ مجمعسخ عمومیسخ .خسروشاهی:

سخ هرسخ ازسخ گاهیسخ یاسخ منظمسخ ؟فتاحی:
سخ مجمعسخ عمومیسخ راسخ هرسخ وقتسخ کهسخ میمسخ خواستیمسخ درسخ باشگاهسخ برگزارسخ میسخ کردیمسخ .سخ یاسخ اینکهسخ ازسخ کانششالسخ اطلعیششهسخ هششاییسخ کششهسخ هششرخسروشاهی:

روزسخ صادرسخ میسخ کردیمسخ وسخ رویسخ بردسخ هاسخ نصبسخ میسخ کردیمسخ ،سخ بینسخ کارگرانسخ رویسخ میزسخ هاسخ پخشسخ میسخ کردیمسخ وسخ یاسخ بهسخ هنگامسخ ترکسخ پالیشگاهسخ به
دستشانسخ میسخ دادیمسخ اطلعسخ رسانیسخ میسخ کردیمسخ .سخ اطلعیهسخ هاسخ چهارسخ صفحهسخ بودسخ وسخ مثلسخ یکسخ نشریهسخ بودسخ .سخ اینسخ بششودسخ کششهسخ کششارگرانسخ خششودسخ راسخ در

میدانسخ میسخ دیدندسخ وسخ ازسخ تمامسخ ریزسخ مسائلسخ باخبرسخ بودندسخ .
؟فتاحی: …سخ اینسخ سالسخ پنجاهسخ وسخ دوسخ بودسخ 

سخ انتخاباتسخ سندیکاسخ بود.سخ درسخ اینسخ فاصلهسخ چندسخ اعتصابسخ کوچکسخ برگششزارسخ شششد50سخ سخ بودسخ .چونسخ سالسخ 52سخ وسخ 51سخ آرهسخ دیگهسخ سالسخ خسروشاهی:
سخ انجامیدسخ .53کهسخ نهایتاسخ بهسخ اعتصابسخ بزرگسخ سالسخ 
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بخش سوم

1353اعتصاب 

سخ اتفاقسخ میسخ افتدسخ .سخ اگرسخ ممکنسخ استسخ بفرماییدسخ چهسخ مبارزاتیسخ بهسخ اعتصابسخ سال1353سخ مهمترینسخ اعتصابسخ کارگریسخ آنسخ دورهسخ درسخ سالسخ فتاحی:
سخ کارگرانسخ نفتسخ منجرسخ شدسخ وسخ قضیهسخ ازسخ چهسخ قرارسخ بود؟53

کهجمعیسخ بهسخ امضاسخ میسخ رسششیدسخ .سخ مششاسخ سششالسخ خسروشاهی: کهجمعیسخ بششا51سخ سخ هرسخ دوسخ سالسخ یکسخ بارسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ پیمانسخ دست سخ یششکسخ پیمششانسخ دسششت
کهجمعیسخ راسخ بهسخ ماسخ دادندسخ وسخ برخیسخ راسخ ندادند.سخ ازسخ جملهسخ مسئلهسخ جیرهسخ خواربارسخ کششهسخ بششه وزارتسخ نفتسخ داشتیمسخ .سخ بخشیسخ ازسخ خواستهسخ هایسخ پیمانسخ دست

نتیجهسخ نرسیدسخ .
سخ آنسخ موقعسخ نمایندهسخ هایسخ همهسخ سندیکاسخ ازسخ جاهایسخ مختلفسخ برایسخ مذاکرهسخ میسخ رفتید؟فتاحی:

سخ معمولسخ اینسخ طوریسخ بودسخ کهسخ نمایندهسخ هایسخ کارگرانسخ نفتسخ خوزستانسخ کهسخ تحتسخ نظرسخ کنسرسیومسخ نفتسخ بودنششد51آرهسخ قبلسخ ازسخ خسروشاهی: 
کهجمعیسخ میسخ بستندسخ .سخ کسرسخ  سخ درصدیسخ ازسخ همانسخ قراردادسخ نفششتسخ بششه25وسخ ربطیسخ بهسخ شرکتسخ ملیسخ نفتسخ نداشتندسخ بهسخ تهرانسخ میسخ آمدندسخ وسخ پیمانسخ دست

کهجمعیسخ نداشششتند.سخ مششاسخ بشهسخ ایششنسخ موضششوعسخ اعششتراض کارگرانسخ نفتسخ شمالسخ کشورسخ پرداختسخ میسخ شد.سخ یعنیسخ کارگرانسخ شمالسخ نفتسخ پیمششانسخ دسششت
کهجمعیسخ مشترکسخ باسخ کارگرانسخ خوزستانسخ راسخ امضاسخ نمودیمسخ .51کردیمسخ وسخ سالسخ  سخ اولینسخ پیمانسخ دست

خواستهسخ هاییسخ راسخ همسخ مطرحسخ نمودیمسخ .سخ خیلیسخ چیزهاسخ بودسخ .
سخ .سخ شماسخ آنسخ زمانسخ تهرانسخ بودید؟51سخ سالسخ فتاحی:

سخ بلهسخ .سخ همسخ درسخ تهرانسخ وسخ همسخ درسخ خوزستانسخ سندیکاسخ داشتیمسخ .خسروشاهی:
سخ رابطهسخ همسخ داشتیدسخ ؟فتاحی:

سخ سخ بلهسخ .سخ ازسخ خوزستانسخ آمدهسخ بودندسخ وسخ ازسخ تهرانسخ وسخ بقیهسخ شهرهایسخ شمالیسخ مثلسخ تبریزسخ وسخ کرمانشاهسخ همسخ بودندسخ .خسروشاهی:
سخ آنسخ هاسخ همسخ سندیکاسخ داشتند؟فتاحی:

کهجمعیسخ سالسخ خسروشاهی: سخ خواستهسخ هششایسخ زیششادیسخ مطششرحسخ شششد51سخ یاسخ نمایندهسخ بودندسخ وسخ یاسخ سندیکاسخ داشتندسخ .سخ درسخ هرسخ صورتسخ درسخ پیمانسخ دست
کهسخ بخشیسخ ازسخ آنسخ راسخ دادندسخ وسخ بخشیسخ راسخ ندادند.سخ ازسخ جملهسخ جیرهسخ خواربارسخ کهسخ کارگرانسخ خوزستانیسخ میسخ گرفتندسخ اماسخ بهسخ کارگرانسخ نفششتسخ شششمال

کشورسخ ارائهسخ نمیسخ شدسخ .
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سخ چراسخ ؟سخ درسخ خوزستانسخ سندیکاسخ قویسخ ترسخ بودسخ یاسخ اینکهسخ کنسرسیومسخ ارائهسخ میسخ دادسخ ؟فتاحی:
50سخ کیلششوسخ آردسخ وسخ 50سخ درسخ بحبوحهسخ جنگسخ جهانیسخ دومسخ کهسخ نانسخ نایابسخ شدهسخ بودسخ کارگرانسخ اعتصابسخ کردندسخ وسخ شششرکتسخ نفششتسخ خسروشاهی:

کیلوسخ ذغالسخ بهسخ عنوانسخ جیرهسخ خواربارسخ بهسخ کارگرانسخ دادسخ کهسخ درسخ خانهسخ خودسخ نانسخ میسخ پختندسخ .سخ مسئلهسخ نانسخ کارگرانسخ بهسخ اینسخ شکلسخ حششلسخ شششدسخ .سخ کششم
سخ بهسخ آنسخ اضافهسخ شدسخ .سخ منتهیسخ تنهشاسخ بشه …کمسخ درسخ قراردادسخ هاسخ اینسخ مسئلهسخ گنجاندهسخ شدسخ وسخ چیزهایسخ دیگهسخ ایسخ مثلسخ نخودسخ ،سخ لوبیاسخ ،سخ عدسسخ ،سخ برنجسخ وسخ 

کارگرانسخ نفتسخ خوزستانسخ میسخ دادندسخ وسخ بهسخ کارگرانسخ شمالسخ نمیسخ دادند.سخ چونسخ خوزستانسخ کوچکسخ بششودسخ ایششنسخ خواربششارسخ درسخ آبششادانسخ ،سخ اهششوازسخ ،
مسجدسخ سلیمانسخ ،سخ هفتگلسخ وسخ آغاجریسخ ارائهسخ میسخ شدسخ .سخ محلسخ هایسخ مشخصیسخ بهسخ نامسخ رشنسخ خانهسخ درستسخ کردهسخ بودندسخ کهسخ کارگرانسخ مراجعهسخ می

کردندسخ وسخ جیرهسخ ماهیانهسخ خودسخ راسخ میسخ گرفتندسخ وسخ میسخ رفتند.
سخ بهسخ جایسخ اینکهسخ دستمزدشانسخ راسخ بهسخ نسبتسخ هزینهسخ ایسخ کهسخ زندگیسخ شانسخ نیازسخ داردسخ افزایشسخ دهند،سخ جنسسخ میسخ دادند؟فتاحی:

کهجمعیسخ مطرحسخ میسخ شدسخ کهسخ مسئلهسخ حداقلسخ دستمزدسخ راسخ درسخ پیمانسخ سالسخ خسروشاهی: سخ مطرحسخ کردیششمسخ .سخ یششا51سخ مسئلهسخ دستمزدسخ درسخ پیمانسخ دست
مسائلسخ دیگرسخ نظیرسخ مرخصیسخ .

سخ خوبسخ اگرسخ دستسخ مزدسخ کافیسخ بودسخ دیگرسخ بهسخ جنسسخ نیازیسخ نبودسخ .فتاحی:
سخ تومششان7سخ کهسخ ماسخ جیرهسخ خواربارسخ راسخ گرفتیمسخ ،سخ برنجسخ مثلسخ کیلششوییسخ 53اینسخ همسخ بحثیسخ استسخ کهسخ بایدسخ بهسخ آنسخ پرداختسخ .سخ درسخ سالسخ سخ خسروشاهی:

سخ تومانسخ است.سخ بیستسخ کیلوسخ برنجسخ حقوقسخ یکسخ ماهسخ کارگرسخ استسخ کهسخ النسخ بهسخ آنانسخ نمیسخ دهنششدسخ .سخ مسششئلهسخ حقششوق2500بودسخ .سخ النسخ برنجسخ کیلوییسخ 
متفاوتسخ است.سخ درسخ شمالسخ کشورسخ بهسخ کارگرانسخ فوقسخ العادهسخ جیرهسخ خواربارسخ میسخ دادندسخ اماسخ پولسخ حتیسخ یکسخ کیلوسخ برنجسخ نمیسخ شد.سخ فششوقسخ العششادهسخ را

سخ تومانسخ فوقسخ العادهسخ جیرهسخ خواربارسخ میسخ دادند.150متناسبسخ باسخ تورمسخ اضافهسخ نمیسخ کردند.سخ مثلسخ هرسخ ماهیسخ صدسخ تومانسخ تاسخ 
سخ اینسخ هاسخ راسخ درسخ خوزستانسخ میسخ دادندسخ وسخ درسخ تهرانسخ نمیسخ دادندسخ وسخ شماسخ بهسخ اینسخ مسئلهسخ اعتراضسخ کردید؟فتاحی:

سخ بشهسخ ایششنسخ مسششئله1351ماسخ پولسخ خواربارسخ راسخ میسخ گرفتیمسخ ،سخ اماسخ کشارگرانسخ جنششوبسخ جیششرهسخ راسخ مششیسخ گرفتنششد.کششارگرانسخ درسخ سششالسخ خسروشاهی: 
اعتراضسخ کردندسخ کهسخ بهسخ آنسخ هاسخ ندادندسخ .سخ اینسخ یکیسخ ازسخ مهمترینسخ خواستسخ هایسخ کارگرانسخ شمالسخ نفشتسخ بشود.منتهشیسخ درسخ قسشمتسخ پخششسخ وسخ بقیشه
جاهاسخ کارگرانسخ متفرقسخ بودندسخ .درسخ پخشسخ ،سخ پمپسخ بنزینسخ هاسخ وسخ تلمبهسخ خانهسخ هاسخ کارگرانسخ متفرقسخ هسششتندسخ .سخ کششارگرانسخ بششهسخ طششورسخ واقعششیسخ تنهششاسخ در

پالیشگاهسخ هاسخ متحدسخ بودندسخ .
کهجمعیسخ ضمنسخ صحبتسخ وسخ بررسیسخ تصمیمسخ گرفتیمسخ کهسخ برایسخ گرفتنسخ جیره1351درسخ هرسخ صورتسخ سالسخ  سخ پسسخ ازسخ بازگشتسخ ازسخ جلسهسخ پیمانسخ دست

خواربارسخ زمینهسخ سازیسخ کنیمسخ .سخ مسئلهسخ عدمسخ پرداختسخ فوقسخ العادهسخ هاییسخ کهسخ بهسخ کارمندانسخ مشیسخ دادنشدسخ وسخ بشهسخ کشارگرانسخ پرداخشتسخ نمشیسخ ششد،سخ را
مطرحسخ کردیمسخ .سخ مثلسخ فوقسخ العادهسخ استشمامسخ گازهایسخ سمیسخ .سخ کارگرانیسخ درسخ بویلرسخ کارسخ میسخ کردندسخ کهسخ درسخ معرضسخ گازسخ سمیسخ بودنششد.سخ بیشششسخ از
هزارسخ کارگرسخ درسخ سراسرسخ کشورسخ تنهاسخ بهسخ دلیلسخ استشمامسخ گازسخ سمیسخ مردندسخ .سخ بهسخ کارمنشدانسخ کشهسخ درسخ دفشترسخ مشیسخ نشسششتندسخ وسخ حشتیسخ بشویسخ نفشتسخ بشه
مشامشانسخ نمیسخ رسیدسخ ،سخ پرداختسخ میسخ کردندسخ اماسخ بهسخ کارگرانسخ فوقسخ العادهسخ راسخ نمیسخ دادندسخ وسخ اینسخ شاملسخ خیلیسخ ازسخ فوقسخ العششادهسخ هششایسخ دیگششرسخ هششم

بود.سخ همهسخ اینسخ مسائلسخ بهسخ علوهسخ مسئلهسخ جیرهسخ زمینهسخ اعتراضسخ شدسخ .
کهجمعیسخ گفتهسخ بودندسخ کهسخ اینسخ ربطیسخ بهسخ پیمانسخ جمعیسخ نداردسخ وسخ بایدسخ درسخ داخلسخ پالیشگاهسخ حلشسخ کنیدسخ ،سخ بهسخ جلسات چونسخ درسخ جلسهسخ پیمانسخ دست

سخ ادامششهسخ یششافتسخ ،سخ بیشششترسخ رویسخ مسششئلهسخ جیششره53پالیشگاهسخ میسخ رفتیم.سخ مدیریتسخ پالیشگاهسخ همسخ زیرسخ بارسخ نمیسخ رفتسخ .سخ همینسخ کشمکشسخ تششاسخ سششالسخ 
سخ ،سخ کارگرانسخ بهسخ طورسخ کوتاهسخ مشدتسخ یششهسخ روزهسخ تشاسخ یششک53سخ تاسخ 48متمرکزسخ بود.سخ مسئلهسخ اساسیسخ کهسخ درسخ اینسخ جاسخ مطرحسخ شدسخ اینسخ بودسخ کهسخ درسخ فاصلهسخ 

هفتهسخ اعتصابسخ میسخ کردندسخ وسخ اینسخ اعتصاباتسخ بیشترسخ اعتصابسخ کارگرانسخ بخشسخ تعمیراتسخ بود.
سخ شماسخ درسخ بخشسخ تعمیراتسخ مشغولسخ بودید؟فتاحی:
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سخ بلهسخ .سخ همهسخ کارگرانسخ درسخ بخشسخ تعمیراتسخ کارسخ میسخ کردند.بقیشهسخ کارمنشدسخ وسخ نماینشدهسخ کارفرمشاسخ درسخ کارگشاهسخ بودنشدسخ .وقشتیسخ درخسروشاهی:
پالیشگاهسخ اعتصابسخ میسخ شدسخ ،سخ کارگرانسخ نوبتسخ کاریسخ همسخ اعتصابسخ میسخ کردندسخ کهسخ تولیدسخ راسخ بهسخ تعطیلششیسخ مششیسخ کشششاندسخ .بششرایسخ خنششثیسخ کششردن
مبارزهسخ کارگرانسخ مدیریتسخ کارگرانسخ نوبتسخ کاریسخ راسخ بهسخ عنوانسخ کارمندسخ استخدامسخ کردسخ وسخ درسخ کنارشانسخ چندسخ کارگرسخ باسخ تجربهسخ برایسخ آمششوزش
48قرارسخ دادندسخ کهسخ بهسخ آنسخ هاسخ یادسخ دهندسخ .سخ اینسخ باعثسخ شدسخ کهسخ حتیسخ درسخ صورتسخ اعتصابسخ کارسخ تولیدسخ پالیشگاهسخ متوقفسخ نشودسخ .سخ بینسخ سششالسخ هشایسخ 

سخ ،سخ پنجسخ یاسخ ششسخ اعتصابسخ رخسخ دادسخ کهسخ هیچسخ نتیجهسخ ایسخ درسخ برنداشتسخ وسخ پالیشگاهسخ کارسخ خودشسخ راسخ میسخ کرد.سخ کارمندانسخ کارسخ میسخ کردندسخ و53تاسخ 
کنترلسخ اتاقسخ هاسخ درسخ دستسخ کارمندانسخ بود.سخ ازسخ اینسخ نظرسخ بهسخ تولیدسخ ضربهسخ ایسخ واردسخ نمیسخ شدسخ .

تصمیمسخ گرفتیمسخ روزیسخ اعتصابسخ کنیمسخ کهسخ مدیریتسخ متوجهسخ اعتصابسخ ماسخ بشوندسخ وسخ ناچارسخ بهسخ قبولسخ خواستهسخ هایسخ ماسخ بشوند.تصمیمسخ گرفتیمسخ که
هدفسخ اعتصابسخ راسخ گرفتنسخ جیرهسخ غذاییسخ تعیینسخ کنیمسخ وسخ تاسخ رسیدنسخ بهسخ حقسخ خودسخ بهسخ اعتصششابسخ ادامششهسخ دهیششمسخ .سخ مششدیریتسخ بششهسخ کششارگرانسخ آبششادان
اعلمسخ کردندسخ کهسخ شماسخ برایسخ ماموریتسخ بهسخ اینسخ جاسخ آمدهسخ ایدسخ یاسخ بایدسخ بهسخ آبادانسخ برگردیدسخ وسخ یاسخ بهسخ کارسخ خودسخ ادامهسخ دهیدسخ ،سخ شماسخ دوسخ برابششرسخ حششالت
معمولیسخ حقوقسخ میسخ گیریدسخ چونسخ درسخ ماموریتسخ اداریسخ هستیدسخ .سخ تصمیمسخ گرفتیمسخ کهسخ کارگرانسخ آبادانیسخ درسخ هتلسخ بماننشدسخ کشهسخ اینطششورسخ وانمشود
شودسخ کهسخ بهسخ آبادانسخ برگشتهسخ اند.سخ اعتصابسخ شروعسخ شدسخ وسخ کارفرمایششانسخ بشهسخ میشانسخ کششارگرانسخ بششرایسخ سششخنرانیسخ آمدنششدسخ کششهسخ کششارگرانسخ راسخ بشرای
برگشتسخ بهسخ سرسخ کارسخ ترغیبسخ کنندسخ .سخ کارگرانسخ صبحسخ راسخ درسخ رستورانسخ پالیشگاهسخ بهسخ سرسخ میسخ بردندسخ وسخ سرکارسخ نمیسخ رفتندسخ وسخ تنهاسخ صبحانهسخ وسخ نهار

میسخ خوردند.
ازسخ رییسسخ پالیشگاهسخ گرفتهسخ تاسخ رییسسخ امورسخ پالیشگاهسخ هاسخ میسخ آمدندسخ وسخ سخنرانیسخ میسخ کردندسخ اماسخ کارگرانسخ بهسخ سرسخ کارسخ برسخ نمیسخ گشتند.سخ تاسخ ایششن
کهسخ معصومیسخ رییسسخ ساواکسخ شهرسخ ریسخ آمدسخ وسخ کارگرانسخ راسخ بهسخ شاهسخ قسمسخ دادسخ کهسخ خواستهسخ آنسخ هاسخ راسخ برآوردهسخ میسخ کندسخ وسخ ازسخ آنسخ هششاسخ خواسششت
کهسخ بهسخ سرسخ کارسخ برگردندسخ کهسخ کسیسخ ازسخ کارگرانسخ گوشسخ نداد.قبلسخ ازسخ اینسخ قانونیسخ تصویبسخ کردهسخ بودنششدسخ کششهسخ اخللسخ گششرانسخ درسخ صششنعتسخ نفششت
بایدسخ بهسخ اشدسخ مجازاتسخ برسندسخ اینسخ قانونسخ راسخ درسخ جاهایسخ مختلفسخ پالیشگاهسخ چسباندهسخ بودندسخ کهسخ بهسخ غیرقانونیسخ بودنسخ اعتصابسخ کارگرانسخ اشاره
داشتسخ .سخ متنسخ قانونسخ راسخ خواندندسخ وسخ ازسخ منسخ خواستندسخ تاسخ توضیحسخ بدهمسخ کهسخ قانونسخ کارسخ دربارهسخ اعتصابسخ چششهسخ نظششریسخ داردسخ .سخ مششنسخ قبلسخ بششاسخ رفقششای
کارگرسخ هماهنگسخ کردهسخ بودمسخ کهسخ اگرسخ یقهسخ منسخ راسخ گرفتندسخ شماسخ تکانسخ نخوریدسخ مگرسخ آنسخ علمتسخ خاصسخ راسخ کهسخ منسخ وسخ شماسخ میسخ دانیششمسخ راسخ نشششان

دهم.سخ خلصهسخ ازسخ منسخ خواستندسخ کهسخ دربارهسخ اعتصابسخ درسخ قانونسخ کارسخ توضیحسخ دهمسخ .
قبلسخ هماهنگسخ کردهسخ بودیمسخ کهسخ هیچسخ کارگریسخ حرفسخ نزندسخ چونسخ اگرسخ کسیسخ حرفسخ میسخ زدسخ دستگیرسخ مشیسخ شششدسخ وسخ بشهسخ زنششدانسخ مششیسخ رفشت.مششن
گفتمسخ کهسخ قانونسخ کارسخ میسخ گویدسخ کهسخ زنسخ وسخ مردسخ وسخ بچهسخ کارگرسخ بایدسخ شکمشانسخ سیرسخ باشد.سخ منسخ وقتیسخ اینسخ بخشسخ قانونسخ راسخ خواندمسخ وسخ دیدمسخ اجرا
نمیسخ شودسخ ،سخ بقیهسخ اشسخ راسخ نخواندمسخ .سخ معصومیسخ گفتسخ :سخ همهسخ اینسخ اعتصابسخ زیرسخ سشرسخ تشوسخ اسشتسخ وسخ بشهسخ کشارگرانسخ گفشتسخ بلنشدسخ ششویدسخ وسخ نماینشده
دیگریسخ انتخابسخ کنیدسخ .سخ معصومیسخ رییسسخ ساواکسخ شهرسخ ریسخ گفتسخ توسخ کهسخ قانونسخ کارسخ راسخ نخواندهسخ بودی.گفتمسخ نخوانششدمسخ امششاسخ انتخششابسخ شششده
امسخ .سخ جوابسخ دادسخ کهسخ همهسخ اشسخ زیرسخ سرسخ توسخ استسخ وسخ رفتسخ .سخ همهسخ مسئولینسخ وسخ حششتیسخ وزیششرسخ کششارسخ بششهسخ پالیشششگاهسخ آمششدهسخ بودنششدسخ کششهسخ هیششچسخ تششاثیری

نداشت.سخ تاسخ اینکهسخ نوبتسخ بهسخ اقبالسخ رسید.
سخ اقبالسخ چهسخ کارهسخ بود؟فتاحی:

سخ رییسسخ هیاتسخ مدیرهسخ صنعتسخ نفتسخ بودسخ وسخ بعدسخ ازسخ شاهسخ اوسخ همهسخ کارهسخ بود.:خسروشاهی
سخ اقبالسخ صحبتسخ کرد؟:فتاحی

سخ نهسخ .سخ فقطسخ ازسخ طریقسخ رییسسخ امورسخ پالیشگاهسخ بهسخ کارگرانسخ پیغامسخ رساندسخ کهسخ درسخ پالیشگاهسخ برایسخ اعتصششابسخ ننشششینیدسخ وسخ بششهسخ خششانه:خسروشاهی
هایتانسخ بروید.سخ اقبالسخ همهسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ نفتسخ درسخ سراسرسخ کشورسخ راسخ بهسخ دفترسخ خودسخ درسخ تهرانسخ دعوتسخ کرد.سخ منسخ ،سخ تاجسخ زادهسخ وسخ قششدیریسخ از
طرفسخ سندیکایسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ رفتیمسخ .سخ ازسخ ساعتسخ ششسخ وسخ نیمسخ صبحسخ تاسخ هفتسخ شبسخ جلسهسخ داشتیمسخ وسخ حتیسخ نهارسخ همسخ نخوردیمسخ .سخ درسخ جلسششه
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بسیارسخ صحبتسخ کردیمسخ وسخ برسخ خواستسخ جیرهسخ اصرارسخ کردیمسخ .سخ اقبالسخ قبولسخ نمیسخ کردسخ وسخ چندسخ بارسخ همسخ تهدیدسخ کردسخ وسخ پرسیدسخ مگششرسخ تششوسخ زنسخ وسخ بچششه
نداریسخ ؟سخ گفتمسخ چراسخ زنسخ وسخ چهارسخ بچهسخ دارمسخ وسخ بهسخ همینسخ دلیلسخ جیرهسخ میسخ خواهمسخ چونسخ اینسخ پولسخ کفافسخ زندگیسخ امسخ راسخ نمیسخ دهد.

باقرسخ سربیسخ کهسخ نمایندهسخ سندیکایسخ کارگرانسخ رانندهسخ نفتسخ بودسخ ،سخ گفشتسخ جنشابسخ دکشترسخ کشارگرانسخ اعتصشابسخ نکشردهسخ انشدسخ ،سخ فقشطسخ خواسشتهسخ ای
دارند.اقبالسخ گفتسخ توسخ چهسخ کارهسخ ایسخ ؟سخ مگرسخ نمایندهسخ رانندگانسخ نیستی؟سخ وسخ درسخ ادامهسخ گفتسخ کهسخ توسخ اعتصابسخ راسخ نمیسخ فهمیسخ .سخ اعتصابسخ یعنیسخ کششه
توسخ ماشینسخ راسخ جکسخ بزنیسخ ،سخ بالسخ بیاوریسخ وسخ چهارسخ تایرسخ راسخ پایینسخ بیاوریسخ وسخ هیچسخ کسسخ همسخ نمیسخ تواندسخ تایرسخ راسخ بهسخ جایشسخ برگرداندسخ وسخ مشیسخ گشویی
کهسخ تاسخ بهسخ خواستسخ هایمسخ نرسم،سخ تایرسخ راسخ بهسخ جایشسخ برنمیسخ گردانم.سخ اینسخ یعنیسخ اعتصابسخ ،سخ خفهسخ شوسخ وسخ حرفسخ نزنسخ .سخ تاسخ آخرسخ جلسهسخ اقبالسخ بششهسخ بششاقر
سربیسخ کهسخ ساواکیسخ همسخ بودسخ اجازهسخ صحبتسخ نداد.سخ جلسهسخ طولنیسخ ایسخ بودسخ وسخ اقبالسخ ازسخ طرفسخ شاهسخ ماسخ راسخ بهسخ افتتاحسخ پالیشگاهسخ کرمانشششاهسخ دعششوت

کرد.سخ شاهسخ پالیشگاهسخ راسخ افتتاحسخ کردسخ وسخ بیرونسخ آمدسخ .سخ نمایندگانسخ بهسخ ردیفسخ ایستادهسخ بودندسخ .
نمایندهسخ تبریزسخ اسحاقیسخ نژادسخ کهسخ مدالسخ کشتیسخ داشتسخ ،سخ درسخ کنارسخ منسخ ایستادسخ وسخ گفتسخ شاهسخ درسخ کنارسخ منسخ میسخ ایستدسخ .سخ شاهسخ کهسخ داشششتسخ بششهسخ داخششل
میسخ رفتسخ ،سخ اسحاقیسخ نژادسخ بیستسخ تاسخ مدالسخ مختلفسخ کهسخ برخیسخ ازسخ آنانسخ راسخ خریدهسخ بودسخ بهسخ خودشسخ آویزانسخ کرد.شاهسخ پرسیدسخ اینسخ مدالسخ هششاسخ بششرای
چیستسخ ؟سخ اسحاقیسخ نژادسخ گفتسخ برایسخ کشتیسخ استسخ .شاهسخ ازسخ مشکلتسخ پرسیدسخ کهسخ منسخ سریعاسخ گفتمسخ کهسخ ماسخ مشکلسخ تعاونیسخ داریمسخ .سخ هیچسخ کمکی
بهسخ ماسخ نمیسخ شودسخ .سخ تعاونیسخ مصرفسخ قبلسخ متعلقسخ بهسخ کارگرانسخ بودسخ کهسخ اکنونسخ آقششایسخ اقبشالسخ آنسخ راسخ گرفتشهسخ اسشتسخ وسخ درسخ اختیششارسخ عشدهسخ ایسخ کارمنششد

استخدامیسخ قرارسخ دادهسخ است.شاهسخ گفتسخ کهسخ دربارهسخ تعاونیسخ بهسخ کارگرانسخ کمکسخ شودسخ وسخ رفت.
منسخ بهسخ اقبالسخ گفتمسخ کهسخ درسخ کشورسخ ماسخ گوشتسخ راسخ بهسخ دستسخ گربهسخ میسخ دهندسخ .سخ آقایسخ هویداسخ بازرگانانسخ راسخ مسئولسخ اتاقسخ بازرگانیسخ کششردهسخ اسششتسخ ،
کیکنندسخ وسخ مسلماسخ بهسخ نفعسخ آنانسخ استسخ کهسخ قیمتسخ هاسخ راسخ بالترسخ ببرند.سخ رییسسخ تعاونیسخ اینجاسخ دزدیسخ کردهسخ اسششتسخ و همانسخ کسانیسخ کهسخ تعیینسخ قیمتسخ م
ماسخ مدرکسخ راسخ ارائهسخ دادهسخ ایمسخ وسخ شماسخ میسخ گوییسخ کهسخ تعاونیسخ بشرایسخ مشنسخ اسشتسخ .سخ تعشاونیسخ بشرایسخ ماسشتسخ وسخ نشهسخ ششماسخ .سخ ششماسخ آنسخ راسخ ازسخ دسشتسخ مشا
گرفتیدسخ .سخ ماسخ تعاونیسخ راسخ درستسخ کردیمسخ کهسخ ماسخ راسخ ازسخ آنسخ بیرونسخ کردهسخ وسخ برایشسخ کارمندسخ استخدامسخ کردهسخ ایدسخ .ماسخ ازسخ اینسخ مسئلهسخ ناراضیسخ هستیمسخ .
مگرسخ شاهسخ نگفتسخ کهسخ بهسخ تعاونیسخ کمکسخ کنیدسخ ،سخ توسخ تاسخ النسخ چهسخ کاریسخ کردهسخ ایسخ .سخ گفتسخ کهسخ منسخ فقطسخ غلمسخ حلقهسخ بهسخ گوشسخ شاهسخ هسشتمسخ وسخ بقیششه

برایسخ منسخ ارزشیسخ ندارند.
ماسخ ازسخ اقبالسخ یکسخ چکسخ بهسخ مبلغسخ صدسخ هزارسخ تومانسخ گرفتیمسخ کهسخ جنسسخ تعاونیسخ بخریمسخ تاسخ ثابتسخ کنیمسخ کهسخ میسخ توانیمسخ ارزانسخ تششرسخ بخریششمسخ .سخ نششامهسخ ای
همسخ باسخ امضایسخ اقبالسخ گرفتیمسخ کهسخ جیرهسخ خواربارسخ بهسخ کارگرانسخ شمالسخ همسخ پرداختسخ شود.سخ نامهسخ راسخ کهسخ همانسخ شبسخ امضایشسخ راسخ گرفششتیمسخ ،سخ چششاپ
کردیمسخ وسخ درسخ همهسخ پالیشگاهسخ هاسخ وسخ شرکتسخ هایسخ نفتسخ پخشسخ کردیمسخ .سخ جیرهسخ بهسخ اینسخ شکلسخ تصویبسخ شدسخ کهسخ بششودجهسخ وحشششتناکیسخ بششرسخ دسششت

مدیریتسخ گذاشت.سخ وقتیسخ جیرهسخ راسخ دادندسخ کارگرانسخ پسسخ ازسخ دوازدهسخ روزسخ بهسخ سرسخ کارسخ خودسخ برگشتندسخ وسخ اعتصابسخ پیروزسخ شد.
سخ خواستهسخ تانسخ برسخ آوردهسخ شدسخ ؟:فتاحی

برآوردهسخ شدسخ وسخ بعدسخ ازسخ دوسخ ماهسخ منسخ دستگیرسخ وسخ بهسخ زندانسخ منتقلسخ شدمسخ .:سخ خسروشاهی
سخ فکرسخ کردندسخ کهسخ اینسخ مسانلسخ زیرسخ سرسخ شماستسخ ؟:فتاحی

بلهسخ .سخ البتهسخ قبلسخ ازسخ دستگیریسخ مسئلهسخ تشکیلسخ اتحادیهسخ کارگرانسخ نفتسخ شمالسخ راسخ پیشسخ آوردیمسخ وسخ برایشسخ تلشسخ کردیمسخ .سخ قششرار:سخ خسروشاهی
بودسخ مجموعسخ سندیکاسخ هایسخ کارگرانسخ نفتسخ شمالسخ باسخ همسخ تشکیلسخ یکسخ اتحادیهسخ بدهندسخ کهسخ ماسخ راسخ دستگیرسخ کردندسخ وسخ همهسخ چیزسخ بهسخ همسخ خوردسخ .

سخ اینسخ مسئلهسخ جیرهسخ شاملسخ کدامسخ مراکزسخ نفتیسخ بود؟:فتاحی
سخ تمامسخ ایرانسخ .سخ قبلسخ ازسخ آنسخ فقطسخ خوزستانسخ شاملسخ جیرهسخ خواربارسخ میسخ شد.:خسروشاهی

سخ بودسخ ؟57سخ فکرسخ میسخ کنیسخ اینسخ مهمترینسخ اعتصابسخ قبلسخ ازسخ سالسخ :فتاحی
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سخ قطعا.سخ اینسخ کهسخ دهسخ ،سخ دوازدهسخ روزسخ تولیدسخ خوابیدسخ وسخ عقبسخ افتادسخ وسخ بهسخ قولسخ خودشانسخ میلیاردسخ هاسخ دلرسخ بششهسخ اقتصششادسخ کشششورسخ ضششربه:خسروشاهی
خوردسخ .بهسخ علوهسخ بودجهسخ ایسخ کهسخ برایسخ خواربارسخ کارگرانسخ نفتسخ درسخ نظرسخ گرفتهسخ شدسخ سرسامسخ آورسخ بودسخ ،سخ چراسخ کهسخ بایدسخ خواربارسخ بستهسخ بنششدیسخ مششی

شدسخ وسخ درسخ خانهسخ کارگرانسخ تحویلسخ دادهسخ میسخ شد.
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بخش چهارم

پیمان دسته جمعی و دستگیری

کهجمعیسخ چهسخ بودندسخ ؟:فتاحی کهجمعی.سخ پیمانسخ هایسخ دست سخ اگرسخ موافقسخ باشیدسخ بهسخ قبلسخ برگردیمسخ وسخ مسئلهسخ پیمانسخ هایسخ دست
سخ قبلسخ افزایشسخ دستمزدهاسخ وسخ هرسخ مسئلهسخ ایسخ ازسخ اینسخ دستسخ درسخ اختیارسخ روسایسخ کارمندانسخ نفتسخ بود.سخ کارمندانسخ نفتسخ تصمیمسخ مششی:خسروشاهی

گرفتندسخ کهسخ بهسخ چهسخ کارگریسخ افزایشسخ حقوقسخ بدهندسخ وسخ یاسخ ندهند.سخ بعدسخ ازسخ مدتیسخ باسخ فشارسخ کششارگرانسخ بشرایسخ همسششانسخ کشردنسخ وضششعیتسخ دسشتمزد
کارگرانسخ درسخ خوزستانسخ قرارسخ شدسخ کهسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ هرسخ دوسالسخ یکسخ بارسخ خواستهسخ هایسخ کارگرانسخ راسخ باسخ مسئولنسخ مطششرحسخ وسخ دوسخ طششرف
رویسخ آنسخ توافقسخ اجراییسخ کنندسخ .سخ اینسخ خواستسخ هاسخ شاملسخ مواردسخ بسیاریسخ نظیرسخ مرخصیسخ ،سخ حداقلسخ مزدسخ درسخ صنعتسخ نفتسخ ،سخ پاداشهایسخ مختلفسخ و

سخ درسخ خوزستانسخ بهسخ اجراسخ گذاشتهسخ شد.سخ نماینششدگانسخ خوزسششتانسخ هششرسخ دوسششال48خیلیسخ ازسخ مشکلتسخ عامسخ کارگرانسخ میسخ شدسخ .سخ اینسخ توافقسخ ازسخ سالسخ 
کهجمعیسخ بهسخ توافقسخ میسخ رسیدند.سخ اینسخ مذاکرهسخ هاسخ ممکنسخ بودسخ یکسخ ماهسخ طولسخ بکشد.سخ بعدسخ برمبنای یکسخ بارسخ بهسخ تهرانسخ میسخ آمدندسخ وسخ سرسخ پیمانسخ دست

کهجمعیسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ سالسخ  سخ منتشرسخ میسخ شدسخ وسخ برسخ آنسخ مبناسخ دستسخ مزدسخ کارگرانسخ اضافهسخ میسخ شد.48آنسخ توافقسخ هاسخ ،کتابچهسخ پیمانسخ دست
سخ ازسخ چهسخ تاریخیسخ بخشسخ هایسخ دیگرسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ بهسخ جزسخ خوزستانسخ نمایندهسخ داشتند؟:فتاحی

کهجمعیسخ کارگرانسخ خوزستانسخ کهسخ تصویبسخ میسخ شدسخ ،سخ شرکتسخ نفتسخ ازسخ آنسخ مبلششغسخ بیسششتسخ وسخ پنششج:خسروشاهی سخ عرضسخ میسخ کنمسخ .سخ پیمانسخ دست
سخ کششه48درصدسخ اشسخ راسخ بهسخ دلیلسخ بدیسخ آبسخ وسخ هواسخ کمسخ میسخ کردسخ وسخ شاملسخ کارگرانسخ شمالسخ وسخ بقیهسخ کارگرانسخ درسخ سطحسخ ایرانسخ میسخ کششرد.سخ ازسخ سششال

کهجمعیسخ وسخ بقیهسخ خواستسخ هاسخ نظیرسخ جیرهسخ غذاییسخ شدیم.سخ آن ماسخ بهسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ کهسخ راهسخ افتادهسخ بودسخ منتقلسخ شدیمسخ .سخ ماسخ همسخ خواهانسخ پیمانسخ دست
کهجمعی51هاسخ سرانجامسخ موافقتسخ کردندسخ وسخ ازسخ سالسخ  سخ برایسخ اولینسخ بارسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ درسخ سراسششرسخ ایششرانسخ بششرایسخ پیمششانسخ دسششت

مذاکرهسخ میسخ کردندسخ .
شکلسخ پیمانسخ بهسخ اینسخ نحوسخ بودسخ کهسخ مثلسخ ماسخ درسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ خواستسخ هاسخ وسخ مشکلتیسخ ازسخ کارگرانسخ راسخ کهسخ امکانسخ مطششرحسخ کششردنسخ درسخ پیمششان

کهجمعیسخ راسخ داشتسخ یادداشتسخ وسخ جمعسخ بندیسخ میسخ کردیم. دست
سخ چطورسخ خواستسخ هاسخ راسخ میسخ نوشتیدسخ ،سخ بهسخ تکسخ تکسخ کارگرانسخ مراجعهسخ میسخ کردیدسخ ؟:فتاحی

سخ نه،سخ مجمعسخ عمومیسخ برگزارسخ میسخ کردیمسخ وسخ درسخ جلسهسخ مجمعسخ عمومیسخ رویسخ خواستسخ هایسخ کارگرانسخ بحثسخ وسخ تبادلسخ نظششرسخ مششی:خسروشاهی
کردیمسخ وسخ مثلسخ بیستسخ موردسخ راسخ بهسخ عنوانسخ خواستسخ هایسخ اساسیسخ کارگرانسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ تصویبسخ میسخ کردیم.بعدسخ باسخ نمایندگانسخ کارگران
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تهرانسخ جلسهسخ میسخ گذاشتیمسخ وسخ خواستسخ هایمانسخ راسخ یکیسخ میسخ کردیمسخ .سخ بعداسخ کهسخ نمایندگانسخ ازسخ شهرهایسخ دیگرسخ وسخ جنوبسخ بهسخ تهرانسخ میسخ آمدنششد
درسخ سالنسخ هتلسخ یکسخ هفتهسخ میسخ نشستیمسخ وسخ خواستسخ هایمانسخ راسخ جمعسخ بندیسخ میسخ کردیمسخ .قرارمانسخ همسخ برسخ اینسخ بودسخ کهسخ تشاسخ روزسخ مششذاکرهسخ خواسششت

هاسخ بهسخ گوشسخ کارفرماسخ نرسدسخ اماسخ درونسخ مانسخ افرادسخ نفوذیسخ ساواکسخ بودندسخ کهسخ خواستسخ هاسخ راسخ لوسخ میسخ دادند.
سخ ببخشیدسخ ،سخ قبلسخ ازسخ آمدنسخ دیگرسخ نمایندگانسخ بهسخ تهرانسخ شماسخ ارتباطیسخ نداشتیدسخ کهسخ خواستسخ هایتانسخ راسخ هماهنگسخ کنیدسخ ؟:فتاحی

سخ چراسخ داشتیمسخ ،سخ اماسخ برایسخ جمعسخ بندیسخ خواستسخ هاسخ نیازسخ بهسخ جلسهسخ عمومیسخ نمایندگانسخ بود.سخ خوشبختانهسخ درسخ شرکتسخ نفششتسخ یششک:خسروشاهی
سیستمسخ تلفنسخ داخلیسخ سراسریسخ بینسخ تمامسخ بخشسخ هایسخ شرکتسخ نفتسخ بود.سخ مثلسخ شمارهسخ داخلیسخ تبریزسخ راسخ میسخ گرفتیمسخ وسخ باسخ نماینششدگانسخ کششارگران
تبریزسخ صحبتسخ میسخ کردیمسخ ،سخ کسیسخ همسخ تلفنسخ هاسخ راسخ کنترلسخ نمیسخ کرد.سخ علوهسخ برسخ اینسخ بشرایسخ دیششدارسخ بشاسخ نماینشدگانسخ کشارگرانسخ بشهسخ نقشاطسخ دیگشر

مسافرتسخ همسخ میسخ کردیمسخ وسخ آنسخ هاسخ همسخ میسخ آمدند.
پسسخ ازسخ یکسخ هفتهسخ جلسهسخ درسخ هتلسخ خواستسخ هاسخ راسخ جمعسخ بندیسخ میسخ کردیمسخ وسخ وسخ بعدسخ درسخ جلسهسخ مذاکرهسخ خواستسخ هایسخ خودسخ راسخ رویسخ میزسخ مطرح
میسخ کردیم.سخ مثلسخ سیسخ مادهسخ ارسخ خواستسخ ها.سخ پسسخ ازسخ جلسهسخ اولسخ نمایندهسخ کارفرماسخ یکسخ هفتهسخ وقتسخ میسخ خواستسخ کهسخ خواستسخ هششایسخ کششارگران
راسخ بررسیسخ کند.سخ درسخ اینسخ یکسخ هفتهسخ نمایندگانسخ درسخ شهرسخ تهرانسخ گردشسخ میسخ کردندسخ تاسخ هفتهسخ بعدسخ .سخ اینسخ روندسخ همانسخ چیششزیسخ اسششتسخ کششهسخ النسخ بششه
آنسخ سهسخ جانبهسخ گراییسخ میسخ گویند.سخ نمایندگانسخ وزارتسخ کارسخ (دولت)سخ ،سخ نمایندگانسخ کارگرانسخ وسخ نمایندگانسخ کارفرماسخ (شرکتسخ نفت)سخ درسخ جلسه
بودند.سخ تعدادسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ وسخ کارفرماسخ برابرسخ بودندسخ وسخ دوسخ نفرسخ همسخ ازسخ طرفسخ وزارتسخ کارسخ بودند.سخ منتهششیسخ نماینششدگانسخ وزارتسخ کششارسخ بششه
کهجمعیسخ راسخ امضششا شکلسخ ناظرسخ درسخ جلساتسخ حاضرسخ بودندسخ وسخ اظهارسخ نظرسخ نمیسخ کردندسخ ،سخ تنهاسخ پسسخ ازسخ پایانسخ مذاکراتسخ صورتسخ جلسهسخ پیمششانسخ دسششت

میسخ کردند.سخ 
سخ برگردیمسخ بهسخ همانسخ موضوعسخ سهسخ جانبهسخ گراییسخ .:فتاحی

سخ خواستسخ هاسخ راسخ یاسخ کارفرماسخ میسخ پذیرفتسخ وسخ یاسخ ردسخ میسخ کردسخ .سخ روزسخ اولسخ میسخ گفتندسخ کهسخ آقایسخ دکترسخ اقبشالسخ گفتشهسخ انشدسخ مثلسخ صشد:خسروشاهی
میلیونسخ برایسخ حقوقسخ کارگرانسخ پولسخ داریمسخ وسخ اینسخ راسخ خودتانسخ هرسخ جورسخ دوستسخ داریدسخ تقسیمسخ کنیدسخ وسخ حتیسخ یکسخ قرانسخ همسخ بیشترسخ ازسخ ایششنسخ نمششی

دهیم.
سخ یعنیسخ واقعاسخ بیشترسخ ازسخ اینسخ نمیسخ دادند؟:فتاحی

سخ نهسخ .سخ محبورسخ بودندسخ بدهندسخ .سخ ازسخ گلویشانسخ بیرونسخ میسخ کشیدیمسخ .سخ منتهیسخ اولسخ اینسخ راسخ میسخ گفتند.سخ یکسخ ماهسخ طولسخ میسخ کشششیدسخ کششه:خسروشاهی
خواستسخ هاسخ مطرحسخ وسخ رویسخ آنسخ بحثسخ وسخ تبادلسخ نظرسخ میسخ شد.سخ مادهسخ بهسخ مادهسخ جلوسخ میسخ رفتسخ وسخ رویشسخ توافقسخ میسخ شدسخ .سخ پسسخ ازسخ اتمششامسخ مششذاکرات

یکسخ صورتسخ جلسهسخ میسخ نوشتندسخ وسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ وسخ کارفرماسخ امضاسخ میسخ کردندسخ وسخ نهایتاسخ وزارتسخ کارسخ همسخ تاییدشسخ میسخ کرد.
سخ چقدرسخ کلسخ اینسخ پروسهسخ بهسخ طولسخ میسخ انجامید؟:فتاحی

کیکننشد،سخ تشاسخ دوسخ سشال:خسروشاهی کهجمعیسخ راسخ امضششاسخ م حداقلسخ یکسخ تاسخ دوسخ ماهسخ .سخ معمولسخ درسخ غربسخ اینسخ طوریسخ استسخ کهسخ وقتیسخ پیمششانسخ دسشت
هیچسخ خبریسخ ازسخ اعتصابسخ وسخ درگیریسخ نیستسخ وسخ کاریسخ نمیسخ توانیسخ بکنیسخ .سخ درسخ ایرانسخ اینطششورسخ نبششودسخ ،سخ وقششتیسخ کششهسخ ازسخ پیمششانسخ بیششرونسخ مششیسخ آمششدی

سخ کشهسخ مششاسخ بشهسخ کشارگران51کارگرانسخ میسخ گفتندسخ چراسخ اینسخ راسخ بهسخ ماسخ ندادندسخ وسخ شروعسخ بهسخ درگیریسخ وسخ اعتصابسخ میسخ کردند.سخ پشسسخ ازسخ پیمششانسخ سشالسخ 
سخ انجامید.53گفتیمسخ کهسخ باسخ جیرهسخ موافتسخ نکردهسخ اندسخ وسخ اینسخ مواردسخ راسخ ندادندسخ ،سخ اینسخ تازهسخ شروعسخ اعتراضاتیسخ شدسخ کهسخ بهسخ اعتصابسخ سالسخ 

سخ وقتیسخ شماسخ خواستهسخ هایتانسخ راسخ بهسخ آنانسخ میسخ دادیدسخ وسخ کارفرمایانسخ میسخ رفتندسخ تاسخ درسخ مششوردسخ ادامششهسخ مششذاکرهسخ مشششورتسخ کننششدسخ ،سخ آیششاسخ ایششن:فتاحی
امکانسخ وجودسخ داشتسخ کهسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ همسخ درسخ مجامعسخ عمومیسخ باسخ کارگرانسخ مشورتسخ کنندسخ ؟

نهسخ .سخ یکسخ قانونیسخ بودسخ کهسخ تاسخ زمانیسخ کهسخ پیمانسخ تصویبسخ نشدهسخ استسخ ،سخ چیزیسخ بهسخ اطلعسخ کارگرانسخ نرسدسخ .سخ البتششهسخ کسششیسخ ایششنسخ را:سخ خسروشاهی
رعایتسخ نمیسخ کردسخ وسخ معمولسخ نمایندگانسخ بهسخ کارگرانسخ درسخ بارهسخ مفادسخ مذاکراتسخ خبرسخ میسخ دادند.
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سخ منظورمسخ اینسخ استسخ کهسخ درسخ حینسخ مذاکراتسخ بهسخ طورسخ حضوریسخ درسخ بینسخ کارگرانسخ حاضرسخ میسخ شدیدسخ یاسخ نه؟:فتاحی
بلهسخ .سخ حاضرسخ میسخ شدیم.:سخ خسروشاهی

سخ وسخ درسخ اینسخ حینسخ اعتراضاتیسخ همسخ شکلسخ میسخ گرفت؟:فتاحی
کهجمعیسخ .سخ چونسخ هنوزسخ هیچسخ چیزسخ معلومسخ نبودسخ .سخ بعدسخ ازسخ امضایسخ پیمانسخ اعتراضاتسخ شکلسخ مششی:سخ خسروشاهی نهسخ درسخ حینسخ مذاکراتسخ پیمانسخ دست

گرفت.
کهجمعیسخ اعتراضاتیسخ میسخ شدسخ وسخ بهسخ نتایجیسخ همسخ میسخ رسید؟:فتاحی سخ وسخ درسخ بینسخ دوسخ پیمانسخ دست

سخ دقیقا.:خسروشاهی
سخ اگرسخ اجازهسخ بدهیدسخ دربارهسخ تلشسخ هاییسخ توضیحسخ دهیدسخ کهسخ بهسخ تشکیلسخ اتحادیه(سندیکا)یسخ کارگرانسخ نفتسخ انجامید.:فتاحی

سخ اتحادیهسخ کارگریسخ بهسخ اصطلحسخ رویسخ کاغذسخ وجودسخ داشت.سخ یکیسخ اتحادیهسخ مرکزیسخ ،سخ اتحادیهسخ پخشسخ وسخ اتحششادیهسخ انبششارسخ نفششت:خسروشاهی
نازیسخ آبادسخ کهسخ سهسخ سندیکایسخ موجودسخ بودندسخ وسخ یکسخ اتحادیهسخ بهسخ اسمسخ کارگرانسخ نفتسخ تهرانسخ تشکیلسخ دادهسخ بودندسخ کهسخ فقششطسخ رویسخ کاغششذسخ ثبششت
شدهسخ بودسخ وسخ وجودسخ خارجیسخ نداشتسخ .سخ درسخ سازمانسخ کارگرانسخ (خانهسخ کارگرسخ فعلی)سخ همسخ یکسخ دفترسخ داشتندسخ کششهسخ همیشششهسخ دربشششسخ قفششلسخ بششود.سخ مششا
آمدیمسخ وسخ باسخ کارگرانسخ دیگرسخ صحبتسخ کردیمسخ کهسخ بیاییدسخ یکسخ اتحادیهسخ ازسخ مجموعسخ سندیکاسخ هاسخ درستسخ کنیم.بنابرینسخ آمششدیمسخ وسخ درسخ طششیسخ یششک
تلشسخ یکسخ سالهسخ طاقتسخ فرساسخ درسخ انبارسخ نفتسخ ریسخ ،سخ خطسخ لولهسخ مخابراتسخ ،سخ اکتشافسخ وسخ استخراجسخ وسخ گازسخ سندیکاسخ درستسخ کردیششمسخ .سخ وقششتیسخ ایششن
سندیکاسخ هاسخ درستسخ شدندسخ ماسخ همسخ کهسخ درسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ سندیکاسخ درستسخ کردهسخ بودیمسخ ،سخ قرارسخ شششدسخ جمششعسخ شششویمسخ وسخ اتحششادیهسخ سششندیکاهاسخ را

تاسیسسخ کنیم.
سخ منظورتونسخ مجمعسخ عمومیسخ نمایندگانسخ سندیکاسخ بود؟:فتاحی

سخ اتفشاقسخ افتشادسخ وسخ مشاسخ روسخ بشهسخ همشراه53سخ بلهسخ .سخ درستسخ قبلسخ ازسخ اینکهسخ اینسخ مجمعسخ عمومیسخ راسخ برگزارسخ کنیمسخ ،سخ دستگیریسخ هایسخ سالسخ :خسروشاهی
پنجاهسخ نفرسخ ازسخ کارگرانسخ پالیشگاهسخ دستگیرسخ کردند.سخ اینسخ پنجاهسخ نفرسخ راسخ ازسخ هرسخ گونهسخ فعالیتسخ اجتماعیسخ ،سخ کششارگریسخ مثششلسخ کاندیششدسخ شششدنسخ بششرای
سندیکاسخ محرومسخ کردندسخ وسخ ازسخ آنسخ هاسخ ضمانتسخ گرفتند.سخ درسخ هفتهسخ هایسخ اولسخ دستگیریسخ ماسخ ،سخ ساواکسخ سندیکاسخ راسخ منحلسخ اعلمسخ کششرد.ایششنسخ بشاعث

شدسخ کهسخ اتحادیهسخ سراسریسخ شکلسخ نگیرد.
سخ شماسخ بهسخ زندانسخ رفتید؟:فتاحی

سخ ماسخ راسخ دستگیرسخ کردندسخ وسخ بهسخ زندانسخ بردند.:خسروشاهی
سخ شماسخ ارتباطسخ ویژهسخ ایسخ باسخ جریاناتسخ سیاسیسخ داشتید؟سخ چراسخ سراغسخ شماسخ آمدند؟:فتاحی

سخ بخشیسخ ازسخ کارگرانیسخ کهسخ بهسخ آبادانسخ برگشتندسخ راسخ دسشتگیرسخ کردنشدسخ وسخ گفتنشدسخ ششماسخ کشهسخ بشرایسخ تعمیشراتسخ رفتشهسخ بودیشد،سخ چشرا:خسروشاهی
اعتصابسخ کردید؟سخ یکیسخ ازسخ آنانسخ کهسخ منسخ نمیسخ شناختمشسخ گفتهسخ بشودسخ :سخ یششدالسخ مشاسخ راسخ فریشبسخ دادسخ .سخ مشاسخ راسخ عصشرسخ جمعشهسخ دسشتگیرسخ کردنشدسخ وسخ بشه
ساواکسخ بردند.سخ صبحشسخ ماسخ راسخ ازسخ آریاسخ شاهینسخ بهسخ آبادانسخ بردندسخ وسخ درسخ اینسخ فاصلهسخ کارگرانسخ برایسخ آزادیسخ ماسخ اعتصابسخ کردند.سخ منسخ راسخ باسخ فردی
کهسخ علیهسخ منسخ شهادتسخ دادهسخ بودسخ روبروسخ کردندسخ کهسخ منسخ گفتمسخ اوسخ راسخ نمیسخ شناسمسخ وسخ دروغسخ میسخ گوید.سخ منسخ راسخ بهسخ اهوازسخ بردندسخ وسخ تششبرئهسخ کردنششدسخ و
گفتندسخ بهسخ تهرانسخ برگردسخ .سخ منسخ درسخ بازگشتسخ بهسخ تهرانسخ متوجهسخ شدمسخ کهسخ برایسخ آزادیسخ ماسخ کارگرانسخ اعتصابسخ سازمانسخ دادهسخ انششد.درسخ ایششنسخ فاصششله
کهسخ منسخ درسخ آبادانسخ تحتسخ بازداشتسخ بودمسخ سرهنگسخ معصومیسخ آمدهسخ وسخ گفتهسخ بودسخ کهسخ ایششنسخ چریششکسخ بششودهسخ وسخ اسششلحهسخ داشششتهسخ اسششتسخ وسخ رهششایش
کیکنند.سخ کارگرانیسخ آمدندسخ وسخ بهسخ منسخ گفتندسخ معصومیسخ بایدسخ بابتسخ اینسخ تهمتسخ عذرسخ خواهیسخ کندسخ .سخ گفتششمسخ ولشششسخ کنیششدسخ نمششیسخ خواهششدسخ عششذر نم
خواهیسخ کند.سخ گفتندسخ نهسخ .سخ اینسخ نمایندگانسخ گفتندسخ کهسخ نهسخ بایدسخ عذرسخ خواهیسخ کند.منسخ همسخ گفتمسخ کهسخ اگرسخ نششرومسخ مششیسخ گوینششدسخ ایششنسخ دوسخ روزسخ رفتششه

زندانسخ جاسخ زدهسخ استسخ .سخ اینسخ بودسخ کهسخ همراهشانسخ بهسخ ساواکسخ رفتمسخ وسخ معصومیسخ عذرخواهیسخ کرد.
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کهجمعیسخ میسخ نشسششتندسخ وسخ طبعششا:فتاحی سخ شماسخ اشارهسخ کردیدسخ کهسخ بعضیسخ ازسخ اینسخ نمایندگانسخ ساواکیسخ بودندسخ .سخ وقتیسخ کهسخ اینهاسخ درسخ پیمانسخ هایسخ دست
باسخ شماسخ نبودندسخ وسخ شماسخ متوجهسخ میسخ شدیدسخ کهسخ اینسخ هاسخ باسخ دولتسخ هستندسخ ،سخ درسخ مقابشانسخ چهسخ میسخ کردید؟

سخ ماسخ میسخ دانستیم.سخ منتهیسخ جراتسخ نمیسخ کردندسخ مخالفسخ نظراتسخ ماسخ راسخ درسخ مششذاکرهسخ هششاسخ ابششرازسخ کننششدسخ امششاسخ رویششهسخ سازشششکارانهسخ ای:خسروشاهی
داشتند.سخ ماسخ همسخ بعدسخ هاسخ بهسخ کارگرانسخ میسخ گفتیمسخ کهسخ بهسخ اینسخ نمایندگانسخ دیگششرسخ رایسخ ندهنششدسخ وسخ عوضشششانسخ کننششد.سخ کسششانیسخ مثششلسخ سششربیسخ ،سخ حششاج
اسماعیلیسخ وسخ امینی.سخ تمامسخ مسئولینسخ سازمانسخ کارگرانسخ کهسخ النسخ شدهسخ خانهسخ کارگرسخ ،سخ ساواکیسخ یاسخ وابستهسخ بهسخ دولتسخ بودند.کارگرانسخ درسخ جریششان

سخ اسمسخ سازمانسخ کارگرانسخ راسخ بهسخ خانهسخ کارگرسخ تغییرسخ دادندسخ کشهسخ کماکشانسخ ایششنسخ اسششمسخ بشاقیسخ مانشد.سخ آنسخ موقشعسخ اکشثرسخ اعضشایسخ سشازمان57انقلبسخ 
کارگرانسخ ازسخ کارگرانسخ نفتسخ وسخ ساواکیسخ بودند.

سخ اینسخ هاسخ کهسخ جزوسخ سازمانسخ کارگرانسخ بودندسخ ،سخ آیاسخ درسخ خودسخ سندیکاهاسخ جایگاهیسخ داشتند؟:فتاحی
سخ اینسخ هاسخ نمایندگانسخ سندیکاسخ بودندسخ کهسخ بهسخ آنسخ جاسخ رفتهسخ بودند.سخ ازسخ بینسخ نهسخ نفرسخ نماینششدهسخ سششندیکاسخ یششکسخ نفششرسخ سششاواکیسخ بششودسخ کششه:خسروشاهی

معمولسخ کسیسخ نمیسخ فهمید.سخ اینسخ طوریسخ بودسخ کهسخ درسخ مسئلهسخ دستگیریسخ منسخ وقتیسخ مشکلسخ پیداسخ شدسخ کهسخ مسئلهسخ چاپسخ کتابسخ هششایسخ ممنششوعهسخ جلششد
سفیدسخ لوسخ رفتسخ .سخ چونسخ بهسخ مدتسخ چهارسخ سالسخ ماسخ کتابسخ جلدسخ سفیدسخ ممنوعهسخ چاپسخ وسخ درسخ بینسخ کارگرانسخ پخشسخ میسخ کردیم.

سخ بینسخ چهسخ سالهایی؟:فتاحی
سخ کهسخ دستگیرمانسخ کردند.53سخ تاسخ 49سخ بینسخ سالسخ :خسروشاهی

سخ شماسخ درسخ عینسخ اینکهسخ نمایندهسخ سندیکاسخ بودیدسخ کتابسخ ممنوعهسخ همسخ چاپسخ میسخ کردید؟:فتاحی
حشمتسخ رییسیسخ کارگرسخ چاپخانهسخ بودسخ کهسخ کتابسخ راسخ درسخ چاپخانهسخ چاپسخ میسخ کردندسخ .سخ منسخ همسخ نمایندهسخ کارگرانسخ بودمسخ وسخ مششی:سخ خسروشاهی

توانستمسخ ماشینمسخ راسخ بدونسخ بازرسیسخ واردسخ پالیشگاهسخ کنمسخ .سخ ماشینسخ راسخ پرسخ میسخ کردمسخ وسخ بهسخ حشمتسخ میسخ دادمسخ وسخ اونسخ خودشسخ چاپسخ وسخ توزیعسخ مششی
کرد.

سخ کتابسخ هاسخ چیسخ بود؟:فتاحی
سخ همهسخ کتابسخ هایسخ فلسفیسخ وسخ مارکسیستیسخ بودسخ کهسخ بیشترشسخ همسخ ازسخ خارجسخ میسخ آمد.چهارسخ سالسخ دنبشالسخ توزیشعسخ کننشدهسخ اشسخ مشی:خسروشاهی

گشتندسخ کهسخ سرانجامسخ فهمیدندسخ کهسخ درسخ چاپخانهسخ نفتسخ منتشرسخ میسخ شود.
سخ یعنیسخ شماسخ راسخ درسخ همینسخ رابطهسخ دستگیرسخ کردند؟:فتاحی

سخ نهسخ دستگیریسخ منسخ درسخ رابطهسخ باسخ مسئلهسخ اعتصابسخ بودسخ .سخ بعدسخ کهسخ ماسخ راسخ گرفتندسخ اعلمیهسخ پخششسخ ششدسخ کشهسخ بایشدسخ مشاسخ راسخ آزادسخ کننشد.:خسروشاهی
چاپسخ وسخ نوعسخ کاغذسخ اعلمیهسخ باسخ کتابسخ هاسخ یکیسخ بودسخ کهسخ بعداسخ بهسخ چاپخانهسخ ریختندسخ وسخ درسخ سقفشسخ کتابسخ هاسخ راسخ پیششداسخ کردنششدسخ وسخ بششهسخ مششنسخ حکششمسخ ده

سالسخ زندانسخ دادند.
سخ شماسخ کهسخ بهسخ زندانسخ رفتیدسخ زندانیانسخ سیاسیسخ دیگریسخ همسخ درسخ زندانسخ بودندسخ .سخ تعدادشانسخ زیادسخ یاسخ کمسخ بود؟:فتاحی

سخ آمارسخ واقعیسخ مبنیسخ برسخ حضورسخ چهارسخ هزارسخ زندانیسخ سیاسیسخ درسخ زندانسخ هایسخ سراسرسخ کشورسخ بود.:خسروشاهی
سخ شماسخ درسخ کدامسخ زندانسخ بودید؟:فتاحی

سخ منسخ درسخ زندانسخ قصرسخ تهرانسخ بودم.:خسروشاهی
سخ جمعیتسخ زندانیانسخ درسخ زندانسخ قصرسخ چندسخ نفرسخ بود؟:فتاحی

سخ حدودسخ هزارسخ وسخ پانصدسخ نفر.:خسروشاهی
سخ همهسخ زندانیانسخ سیاسیسخ بودند؟:فتاحی

نهسخ اینسخ تعدادسخ زندانیانسخ زندانسخ قصرسخ بود.:سخ خسروشاهی
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عمدتاسخ زندانیانسخ سیاسیسخ ازسخ چهسخ نوعیسخ بودند؟:سخ فتاحی
اونسخ موقعسخ جوسخ چریکیسخ حاکمسخ بودسخ وسخ بیشترسخ زندانیانسخ کسانیسخ بودندسخ کهسخ مشیسخ مسلحانهسخ داشتند.سخ مثلسخ مجاهدینسخ وسخ فششداییانسخ .:سخ خسروشاهی

یکسخ بخشسخ کوچکیسخ همسخ بودندسخ کهسخ مانندسخ عسگرسخ اولدیسخ وسخ لجوردیسخ عضوسخ حزبسخ مللسخ اسلمیسخ بودنششد.تعشدادیسخ هششمسخ ازسخ افسشرانسخ قشدیمی
حزبسخ تودهسخ مانندسخ صفرخانسخ بودندسخ .ماسخ همسخ دهسخ پانزدهسخ نفریسخ ازسخ فعالینسخ کارگریسخ بودیم.

سخ اینسخ زندانیانسخ چریکسخ فداییسخ یاسخ مجاهدسخ چقدرسخ زندانیانسخ کارگرسخ راسخ میسخ فهمیدند؟:فتاحی
سخ بهسخ دلیلسخ اینکهسخ فضاسخ چریکیسخ بودسخ اونسخ موقعسخ کسانیسخ کهسخ سیاسیسخ کارسخ بودندسخ راسخ تحقیرسخ میسخ کردند.سخ بهسخ دلیلسخ اینکهسخ کاملسخ فضششا:خسروشاهی

مسلحانهسخ بودسخ زندانیانسخ آنسخ جاسخ ازسخ مسائلسخ کارگریسخ کاملسخ بیسخ خبرسخ بودند.
سخ چقدرسخ باسخ شماسخ بحثسخ میسخ کردند؟:فتاحی

هیچی.اصلسخ مشکلتسخ کارگریسخ مسئلهسخ آنانسخ نبود.معتقدسخ بودندسخ کهسخ بهسخ دلیلسخ خفقانسخ شدیدسخ نمیسخ توانسخ بهسخ کارخانهسخ هاسخ رفششت:سخ خسروشاهی
وسخ باسخ کارگرانسخ کارسخ کردندسخ بنابرینسخ بهترسخ استسخ اسلحهسخ بهسخ دستسخ بگیریمسخ وسخ ازسخ آنسخ طریقسخ خلقسخ راسخ رهاسخ کنیم.

سخ آیاسخ سعیسخ نمیسخ کردندسخ کهسخ شماسخ راسخ جذبسخ خودشانسخ کنند؟:فتاحی
طبیعیسخ استسخ کهسخ بحثسخ هایسخ زیادیسخ درسخ میسخ گرفت.:سخ خسروشاهی

سخ بیشترسخ شماسخ رویسخ آنانسخ تاثیرسخ داشتیدسخ یاسخ آنانسخ رویسخ شما؟:فتاحی
منسخ درسخ اینسخ مسائلسخ نبودم.سخ منسخ بیشترسخ بهسخ مسائلسخ کارگریسخ میسخ پرداختم.:سخ خسروشاهی

اونسخ بقیهسخ کارگرانسخ زندانیسخ چه؟:سخ فتاحی
سخ یکیسخ ازسخ کارگرانسخ مرادسخ نانکلیسخ بودسخ کهسخ درسخ رابطهسخ باسخ مجاهدینسخ دستگیرسخ وسخ زیرسخ شکنجهسخ کشتهسخ شد.:خسروشاهی

بقیهسخ چی؟:سخ فتاحی
سخ همسخ ازسخ کارخانهسخ هایسخ مختلفسخ بودندسخ کهسخ برایسخ اعتصابسخ وسخ مبارزهسخ کارگریسخ دستگیرسخ شدهسخ بودندسخ وسخ عضوسخ جریاناتسخ سیاسی:خسروشاهی

وسخ چریکیسخ نبودند.
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بخش پنجم

1357آزادی از زندان و اعتصاب 

سخ چهسخ تاریخیسخ ازسخ زندانسخ آزادسخ شدیدسخ وسخ چطورسخ شدسخ کهسخ آزادسخ شدید؟فتاحی:
سخ مسئلهسخ حقوقسخ بشرسخ درسخ ایرانسخ عمدهسخ شدسخ وسخ یکسخ تعدادسخ ازسخ سازمانسخ هایسخ حقوقسخ بشرسخ بشهسخ زنشدانسخ آمدنشدسخ وسخ بشاسخ زنشدانیان56سخ سالسخ خسروشاهی:

سخ آزادی56مصاحبهسخ کردندسخ .سخ علوهسخ برسخ کمسخ کمسخ اینسخ مسئلهسخ زندانیانسخ بهسخ یکیسخ ازسخ مسائلسخ عمدهسخ تبدیلسخ شدسخ وسخ درسخ تظاهراتسخ هایسخ مردمششیسخ سششالسخ 
زندانیانسخ سیاسیسخ تبدیلسخ بهسخ یکیسخ ازسخ شعارهایسخ اصلیسخ شد.سخ قبلسخ ازسخ آنسخ بهسخ علوهسخ گروهششیسخ کششهسخ بششهسخ عنششوانسخ گششروهسخ سششپاسسخ معششروفسخ شششدندسخ بششه
تلویزیونسخ آمدندسخ وسخ آزادسخ شدندسخ کهسخ ازسخ جملهسخ عسگراولدیسخ وسخ بخشیسخ ازسخ مسئولینسخ فعلیسخ نظامسخ بودندسخ کهسخ درسخ تلویزیونسخ ازسخ شاهسخ استدعاسخ کردنششد

کهسخ آزادسخ شوندسخ وسخ آزادسخ شدند.
سخ اینسخ چهسخ تاریخیسخ رخسخ داد؟فتاحی:

57سخ .سخ بهسخ دنبالسخ آنسخ گروهسخ گروهسخ اسامیسخ زندانیانسخ درسخ روزنامهسخ هاسخ اعلمسخ میسخ شدسخ وسخ آزادسخ میسخ ششدند.سخ مشنسخ هشمسخ درسخ سشالسخ 56سخ سالسخ خسروشاهی:
سخ منسخ بهسخ همراهسخ تعدادسخ زیادیسخ ازسخ دوستانسخ زندانیسخ سیاسیسخ ازسخ جملششهسخ عزیششز57اسممسخ درسخ روزنامهسخ هاسخ درجسخ شدسخ وسخ آزادسخ شدم.سخ روزسخ اولسخ فروردینسخ 

یوسفیسخ آزادسخ شدمسخ .سخ یادمسخ میسخ آیدسخ وقتیسخ کهسخ ازسخ اوینسخ آزادسخ شدمسخ یوسفیسخ گفتسخ کهسخ بیاسخ بدویم.سخ ممکنسخ استسخ مثلسخ رفقایسخ چریکسخ هایسخ فدایی
(چوپانسخ زادهسخ وسخ بقیهسخ نفریسخ کهسخ درسخ تپهسخ هایسخ اوینسخ اعدامسخ شدند)کهسخ ازسخ پشتسخ بهسخ آنسخ هاسخ تیرسخ زدندسخ بهسخ ماسخ همسخ تیرسخ بزننششد.سخ دوسخ نفششریسخ بششاسخ دمپششاییسخ تششا
میدانسخ ونکسخ دویدیم.بعدسخ درسخ کیوسکسخ تلفنسخ زنگسخ زدیمسخ وسخ باسخ تاکسیسخ تلفنیسخ بهسخ خانهسخ رفتیم.سخ منسخ کهسخ بهسخ خانهسخ رفتششمسخ یششهسخ عششدهسخ ایسخ ازسخ دوسششتان

کارگرسخ شرکتسخ نفتسخ تهرانسخ بهسخ خانهسخ منسخ آمدهسخ بودند.
سخ چهسخ تعدادیسخ آمدهسخ بودند؟فتاحی:

سخ نفرسخ ازسخ دوستانسخ نزدیکسخ .6سخ یاسخ 5خسروشاهی:
سخ اسمسخ آنسخ هاسخ یادتانسخ هست؟فتاحی:

سخ بله.سخ نصیریسخ بود.سخ محمدسخ هاشمسخ بود.سخ امینیانسخ وسخ رحیمسخ اقبالیسخ بود.سخ یهسخ تعدادی.سخ درستسخ یادمسخ نیست.خسروشاهی:
سخ ایناسخ فعالینسخ دستسخ اندرکارسخ بودند؟فتاحی:

سخ بلهسخ بلهسخ .سخ هرسخ کدامسخ همسخ هدیهسخ ایسخ آوردهسخ بودند.خسروشاهی:
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سخ چهسخ آوردهسخ بودند؟فتاحی:
سخ یکیسخ کهسخ عباسسخ بودسخ مجموعهسخ مقالتسخ لنینسخ راسخ برایمسخ آوردهسخ بود.سخ یاسخ برخششیسخ اسششبابسخ بششازیسخ بششرایسخ بچششهسخ هششاسخ آوردهسخ بودنششدسخ یششاخسروشاهی:

وسایلسخ خانهسخ آوردهسخ بودند.سخ شیرینیسخ وسخ غیره.
سخ فضاسخ آنقدرسخ بازسخ بودسخ کهسخ کتابسخ جلدسخ سفیدسخ ممنوعهسخ بیاورند؟فتاحی:

سخ دیگرسخ حداقلسخ مشکلسخ کتابسخ نبود.سخ ازسخ اینسخ جاسخ بهسخ بعدسخ دیگرسخ ارتباطمسخ باسخ رفقاسخ برقرارسخ شد.سخ اینسخ هاسخ قبلسخ یششک57سخ وسخ 56سخ آره.سخ سالسخ خسروشاهی:
سخ وقتیسخ ماسخ دستگیرسخ شدیمسخ سندیکاسخ راسخ منحلسخ کردنششد53کمیتهسخ مخفیسخ برایسخ سازماندهیسخ اعتصاباتسخ نفتسخ درسخ تهرانسخ تشکیلسخ دادهسخ بودند.سخ سالسخ 

سخ باسخ فشارسخ کارگرانسخ دوبارهسخ انتخاباتسخ برگزارسخ کردنششدسخ وسخ عششدهسخ ایسخ انتخششابسخ شششدند.همیششن55وسخ اجازهسخ ندادندسخ تاسخ تشکیلسخ شود.سخ منتهیسخ درسخ سالسخ 
منتخبانسخ سندیکاسخ بودندسخ کهسخ بعدسخ ازسخ آزادیسخ بهسخ خانهسخ منسخ برایسخ دیدارسخ آمدهسخ بودندسخ وسخ همینسخ هاسخ همسخ درسخ کمیتهسخ مخفیسخ بودند.

سخ ازسخ طرفیسخ منتخبینسخ کارگرانسخ وسخ ازسخ طرفسخ دیگرسخ کمیتهسخ مخفیسخ اعتصابسخ بودند؟فتاحی:
سخ بلهسخ .چندسخ نفرسخ دیگرسخ همسخ بودند.سخ مثلسخ پرویزسخ نوخیزسخ بودسخ کهسخ وقتیسخ فراریسخ بودسخ میسخ رفتسخ وسخ درسخ ماشینسخ مششنسخ مششیسخ خوابیششد.سخ تحششتخسروشاهی:

تعقیبسخ بودندسخ وسخ حکمسخ تیرشانسخ آمدهسخ بود.
اینسخ کمیتهسخ اعتصابسخ مختصسخ بهسخ تهرانسخ بودسخ یاسخ سراسری؟فتاحی:

سخ نهسخ هنوزسخ سراسریسخ نشدهسخ بودسخ ،سخ فقطسخ برایسخ تهرانسخ بود.خسروشاهی:
سخ درسخ آنسخ کمیتهسخ چندسخ نفرسخ بودند؟فتاحی:

سخ وقتیسخ هنوزسخ کارمندانسخ بهسخ اعتصابسخ نپیوستهسخ بودندسخ وسخ کارسخ میسخ کردند،سخ کمیتهسخ اعتصابسخ هفششتسخ نفششرسخ بششود.سخ بعششدهاسخ کششهسخ پششسسخ ازخسروشاهی:
سخ سخ کارمندانسخ بهسخ اعتصابسخ پیوستندسخ وسخ کارگرانسخ نفتسخ خوزستانسخ همسخ بهسخ اعتصابیونسخ اضافهسخ شدندسخ ،سخ یکسخ کمیتهسخ سراسریسخ اعتصششاب57شهریورسخ 
سخ نفرسخ تشکیلسخ شد.14بهسخ تعدادسخ 
سخ اولینسخ اعتصاباتسخ چهسخ وقتیسخ اتفاقسخ میسخ افتد؟فتاحی:

سخ درسخ کمیتهسخ اعتصابسخ چندسخ نفرسخ همسخ بودندسخ کهسخ عضوسخ سندیکاسخ نبودندسخ ،سخ ضمنسخ اینکهسخ همهسخ اعضایسخ مرکششزیسخ سشندیکاسخ هششمسخ عضششوخسروشاهی:
سخ نششامهسخ ایسخ بششه57سخ تیرماهسخ 17کمیتهسخ مخفیسخ نبودند.سخ فقطسخ سهسخ چهارسخ نفرسخ ازسخ اعضایسخ هیاتسخ مدیرهسخ سندیکاسخ عضوسخ کمیتهسخ مخفیسخ بودند.سخ اینسخ هاسخ درسخ 

مسئولینسخ شرکتسخ نفتسخ نوشتندسخ کهسخ ماسخ مشکلسخ مسکنسخ داریمسخ وسخ اگرسخ ظرفسخ دوسخ ماهسخ بهسخ مشکلسخ ماسخ رسیدگیسخ نشودسخ درسخ مقابلسخ شششرکتسخ نفششتسخ بششه
سخ شهریورسخ کهسخ روزسخ قتلسخ عامسخ مردمسخ درسخ میششدانسخ ژالششهسخ تهششرانسخ بششودسخ و17همراهسخ خانوادهسخ چادرسخ خواهیمسخ زدسخ وسخ مستقرسخ میسخ شویم.سخ دوماهسخ بعدسخ ،سخ روزسخ 

سخ شهریورسخ تششوجهیسخ نکردنششد17خیلیسخ سرسخ وسخ صداسخ برسخ پاسخ کرد،سخ مطابقسخ باسخ اتمامسخ مهلتسخ کارگرانسخ شد.سخ منتهیسخ کارگرانسخ بهسخ حکومتسخ نظامیسخ روزسخ 
سخ نفرسخ ازسخ کارگرانسخ همراهسخ خانوادهسخ مقابلسخ شرکتسخ نفتسخ چادرسخ زدند.سخ دوسخ شبسخ ماندنششدسخ .سخ چششونسخ حکششومتسخ نظششامیسخ بششودسخ ،سخ مسششئول200وسخ تعدادسخ 

حکومتسخ نظامیسخ شهرریسخ کهسخ یکسخ تیمسارسخ بودسخ بهسخ همراهسخ چندسخ کامیونسخ وسخ تانکسخ بهسخ مقابلسخ پالیشگاهسخ آمدندسخ وسخ کششارگرانسخ راسخ تهدیششدسخ کردنششد
کهسخ اگرسخ نرویدسخ ماسخ حکمسخ تیرسخ داریمسخ وسخ شماسخ راسخ میسخ زنیم.سخ کسیسخ توجهسخ نکردسخ تاسخ اینکهسخ میلهسخ چادرهاسخ راسخ کندندسخ وسخ سرسخ خانوادهسخ هاسخ خششرابسخ کردنششد

سخ شهویورسخ بودسخ کهسخ اعتصابسخ رسمیسخ کششارگرانسخ پالیشششگاه19وسخ همهسخ چادرسخ هاسخ راسخ سوارسخ ریوسخ کردندسخ وسخ درسخ شهرسخ خالیسخ کردند.سخ اینسخ مسئلهسخ روزسخ 
تهرانسخ همانسخ روزسخ شروعسخ شد.

برنامهسخ اینسخ بودسخ کهسخ صبحسخ کارگرانسخ مقابلسخ پالیشگاهسخ جمعسخ میسخ شدندسخ وسخ بعدسخ سوارسخ اتوبوسسخ میسخ شدندسخ وسخ بهسخ بهشتسخ زهراسخ مششیسخ رفتنششدسخ وسخ بششرای
کسانیسخ کهسخ درسخ درگیریسخ هاسخ کشتهسخ شدهسخ بودندسخ ،سخ قبرسخ میسخ کندند.سخ درسخ هنگامسخ شبسخ همسخ بهسخ حرکتسخ اعتراضاتیسخ مششردمسخ درسخ نقششاطسخ مختلششفسخ شششهر

میسخ پیوستند.سخ یکسخ بارسخ بهسخ ادارهسخ مرکزیسخ رفتند.
اینسخ هاسخ کهسخ همانسخ کارگرانسخ اعتصابیسخ روبرویسخ پالیشگاهسخ بودند،سخ بهسخ سرسخ کارسخ برنگشتهسخ بودند؟فتاحی:سخ 
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سخ نهسخ دیگه.سخ صبحسخ میسخ آمدندسخ جلویسخ پالیشگاهسخ جمعسخ میسخ شدندسخ وسخ وقتیسخ همهسخ جمعسخ میسخ شدندسخ دوبششارهسخ بششاسخ اتوبششوسسخ بششهسخ بهشششتخسروشاهی:
زهراسخ میسخ رفتندسخ وسخ قبرسخ میسخ کندندسخ وسخ ازسخ آنسخ جاسخ شبسخ بهسخ نقاطسخ مختلفسخ ازسخ جملهسخ بازارسخ ،سخ دانشگاهسخ ،سخ وزارتسخ نفتسخ سخ وسخ میدانسخ فردوسیسخ مشیسخ رفتنشد

سخ شهریورسخ شششروعسخ شششدسخ .کششارگران19وسخ بهسخ حرکتسخ اعتراضیسخ مردمسخ میسخ پیوستند.سخ بهسخ اینسخ ترتیبسخ اعتصابسخ کارگرانسخ پالیشگاهسخ نفتسخ درسخ روزسخ 
فقطسخ درسخ اعتصابسخ بودندسخ وسخ کارمندانسخ وسخ پالیشگاهسخ کماکانسخ کارسخ میسخ کردند.

سخ آیاسخ سازمانسخ سیاسیسخ ایسخ درسخ میانسخ کارگرانسخ بودسخ کهسخ جهتسخ خاصیسخ بهسخ حرکاتشانسخ دهد؟فتاحی:
سخ نه.سخ بهسخ طورسخ واقعیسخ نه.خسروشاهی:

سخ شماسخ بهترسخ یادتهسخ کهسخ اونسخ موقعسخ اسلمیسخ هاسخ جریانسخ ،سخ سازمانسخ دهیسخ وسخ شعارهایسخ خاصسخ خودشانسخ راسخ داشتندسخ وسخ حسابسخ خودسخ راسخ ازسخ بقیهفتاحی:
جداسخ کردهسخ بودند.سخ سوالسخ امسخ اینسخ استسخ کهسخ تاسخ چهسخ حدسخ بینسخ کارگرانسخ اینسخ دیدگاهسخ روشنسخ بودسخ کهسخ اینسخ صفسخ اسلمیسخ هشاسخ اسشتسخ وسخ مطالباتششان

چهسخ هست؟
بهسخ اینسخ همسخ میسخ رسیم.سخ اماسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ ماسخ خودمانسخ بهسخ سمتسخ گروهسخ هایسخ دیگرسخ رفتیم.وقتیسخ اعتصابسخ شروعسخ شدسخ وسخ ادامهخسروشاهی:سخ 

پیداسخ کردسخ مسئلهسخ مالیسخ پیشسخ آمد.حسابسخ مالیسخ سندیکاسخ راسخ شاهسخ بستهسخ بودسخ وسخ اجازهسخ برداشششتسخ نمشیسخ دادسخ کشهسخ بعشدسخ ازسخ انقلبسخ هشمسخ ایششنسخ حسشاب
توسطسخ کمیتهسخ هایسخ انقلبسخ ملخورسخ شد.سخ کمسخ کمسخ ازسخ نظرسخ مالیسخ بهسخ کارگرانسخ فشارسخ واردسخ میسخ شد.سخ قبلسخ ازسخ اینسخ کارگرانسخ درسخ اعتصابسخ بودندسخ و
حرکتسخ راسخ پیشسخ میسخ بردند.سخ درسخ اینسخ فاصلهسخ چونسخ ممکنسخ بودسخ بهسخ دلیلسخ حکومتسخ نظامیسخ مانعسخ ازسخ خروجسخ کششارگرانسخ ازسخ پالیشششگاهسخ شششوندسخ وسخ بشه
زورسخ آنسخ هاسخ راسخ مجبورسخ بهسخ ماندنسخ درسخ پالیشگاهسخ کنندسخ ،سخ کمیتهسخ اعتصابسخ تصمیمسخ گرفتسخ کهسخ چنششدسخ جشاییسخ ازسخ مسشیرسخ لشولهسخ نفشتسخ راسخ درسخ صششورت

لزومسخ منفجرسخ کند.
تماسسخ هاییسخ باسخ چریکسخ هایسخ فداییسخ گرفتهسخ شدسخ وسخ چندسخ پمپسخ بزرگسخ وسخ لولهسخ هاییسخ شناساییسخ شدسخ کهسخ درسخ صورتسخ لزومسخ منفجشرسخ ششودسخ تشاسخ کشار
پالیشگاهسخ بخوابدسخ کهسخ اصلسخ اینسخ مسئلهسخ پیشسخ نیامد.سخ چراسخ کهسخ باسخ کارگرانیسخ کهسخ کارمندسخ شدهسخ بودندسخ توافقسخ شدسخ کهسخ یکسخ روزسخ درسخ رسششتورانسخ بششا
کیکنندسخ باسخ شعارسخ ”سخ کارمندسخ کارگرسخ پیوندتانسخ مبارک”سخ بهسخ اعتصابسخ کارگران رسیدنسخ جمعسخ کارگرانسخ معترضسخ کهسخ درسخ پالیشگاهسخ راهپیماییسخ م
بپیوندند.سخ همینسخ مسئلهسخ پیشسخ آمدسخ وسخ کارگرانسخ درسخ پالیشگاهسخ بشرایسخ اولیشنسخ بشارسخ بشاسخ ششعارسخ “نفششتسخ روسخ کشیسخ بشردسخ آمریکششاسخ ،سخ گشازسخ روسخ کشیسخ بشرد
شورویسخ ،سخ مرگسخ برسخ حکومتسخ پهلوی”سخ سرنگونیسخ حکومتسخ ششاهسخ راسخ مطشرحسخ کردنششد.سخ خیلشیسخ قبشلسخ تششرسخ ازسخ اعتراضششاتسخ مشاهسخ رمضشان.سخ پشسسخ از

سخ موردسخ مطرحسخ شدهسخ بودسخ ،سخ کمسخ کششمسخ کششارگرانسخ بششهسخ سششمتسخ اعلمسخ خواسششتسخ هششایسخ سیاسششیسخ پیشششسخ رفتنششدسخ و35خواستسخ هایسخ اقتصادیسخ کهسخ درسخ 
خواستسخ سرنگونیسخ حکومتسخ شاهسخ راسخ باسخ “مرگسخ برسخ حکومتسخ پهلوی”سخ مطرحسخ کردند.

اینسخ درسخ چهسخ مقطعیسخ رخسخ داد؟فتاحی:سخ 
مهرماه.سخ کارگرانسخ کهسخ راهپیماییسخ کردندسخ وسخ باسخ اینسخ شعارسخ بهسخ رستورانسخ رسیدندسخ ،سخ کارمندانسخ ازسخ رستورانسخ بیرونسخ آمدندسخ وسخ گششلخسروشاهی:سخ 

هایسخ باغچهسخ هاسخ راسخ کندندسخ وسخ رویسخ سرسخ کارگرانسخ ریختندسخ وسخ کارمندانسخ همسخ رسماسخ بهسخ اعتصابسخ پیوستند.سخ ازسخ فردایشسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ بششهسخ طششور
کلیسخ تعطیلسخ شد.

فقطسخ پالیشگاهسخ تهران؟سخ بهسخ جاهایسخ دیگرسخ نرسید؟فتاحی:سخ 
نهسخ خیرسخ درسخ خوزستانسخ حرکاتیسخ بودسخ اماسخ هنوزسخ بهسخ اعتصابسخ کشیدهسخ نشدهسخ بودسخ وسخ حرکاتسخ جمعیسخ بود.سخ پسسخ ازسخ اینسخ چندسخ نفششرسخ ازخسروشاهی:سخ 

کارمندانسخ هششمسخ بشهسخ عضشویتسخ کمیتشهسخ اعتصشابسخ تهشرانسخ درسخ آمدنشد.ازسخ آنسخ مقطششعسخ کارمنشدانسخ هشمسخ درسخ تمشامسخ اعتراضششاتسخ کشارگریسخ شششرکت
داشتند.یکسخ بارسخ درسخ تظاهراتسخ ادارهسخ مرکزیسخ کهسخ کارگرانسخ شعارسخ مرگسخ برسخ شاهسخ سرسخ دادند،حکومتسخ نظامیسخ ازسخ بیششرونسخ بششهسخ شیشششهسخ هششاسخ رگبششار
بستسخ کهسخ یکسخ نفرسخ ازسخ کارگرانسخ کشتهسخ وسخ یکسخ نفرسخ همسخ فلجسخ شد.سخ بعششدسخ ازسخ ایششنسخ درسخ مهرمششاهسخ درسخ ادارهسخ مرکششزیسخ اهششوازسخ عششدهسخ ایسخ ازسخ متخصصششین
حفاریسخ هاسخ اطلعیهسخ ایسخ مبنیسخ برسخ قصدسخ خودسخ برایسخ اعتصابسخ راسخ پخشسخ کردندسخ وسخ کشارگرانسخ هشمسخ بشابتسخ آتششسخ سشوزیسخ سشینماسخ رکشسسخ آبشادان

جریحهسخ دارسخ شدهسخ بودند.
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درسخ خوزستانسخ کارگرانسخ اعتمادیسخ بهسخ مذهبیسخ هاسخ نداشتندسخ وسخ حرکتسخ راسخ چونسخ مذهبیسخ میسخ دیدندسخ بهسخ آنسخ نمیسخ پیوسششتند.سخ منتهششیسخ مسششئلهسخ سششینما
رکسسخ کهسخ پیشسخ آمد،سخ کارگرانسخ بهسخ طورسخ کلیسخ دگرگونسخ شدندسخ وسخ بشهسخ طششرفسخ تصشمیمسخ اعتصششابسخ پیششسخ رفتنششد.آرامسخ آرامسخ اعتصششابسخ ازسخ اداره

سخ روزسخ اعتصابسخ کردندسخ کششهسخ بششاسخ تهدیششدسخ حکششومت15مرکزیسخ شروعسخ شدسخ وسخ کمسخ کمسخ بهسخ نقاطسخ دیگرسخ آبادانسخ کشیدهسخ شد.سخ درسخ مهرماهسخ کارگرانسخ 
نظامیسخ کارگرانسخ بهسخ سرسخ کارسخ برگشتند.کارگرانسخ درسخ آبانسخ ماهسخ باسخ سازماندهیسخ عالیسخ تر،سخ اعتصابسخ دیگریسخ راسخ شروعسخ کردندسخ کهسخ تاسخ سششرنگونی

حکومتسخ شاهسخ ادامهسخ داشت.
اینکهسخ میسخ گوییدسخ گرایشسخ مذهبیسخ وسخ پرچمسخ اسلمیسخ هاسخ بهسخ رهبریسخ خمینیسخ درسخ میانسخ کارگرانسخ آبادانسخ ضعیفسخ بشود،سخ منظورتششانسخ ایششنفتاحی:سخ 

استسخ کهسخ درسخ تهرانسخ اینسخ آگاهیسخ درسخ مقابلسخ مذهبیسخ هاسخ نبود؟
درسته.سخ ببینیدسخ اصلسخ اگرسخ کسیسخ متکیسخ بهسخ خودشسخ ،سخ تولیدسخ وسخ درآمدسخ خودشسخ باشدسخ یکسخ جورسخ دیگریسخ درسخ جامعهسخ حرکتسخ میخسروشاهی:سخ 

کندسخ ،سخ تاسخ کسیسخ کهسخ متکیسخ بهسخ زمینسخ وسخ آبسخ باشدسخ وسخ بهسخ خداسخ التمششاسسخ بششارانسخ بکنششد.تفششاوتسخ خیلششیسخ زیششادسخ اسششت.سخ بخشششسخ زیششادیسخ ازسخ کششارگران
پالیشگاهسخ تهرانسخ ازسخ کشاورزیسخ کندهسخ شدهسخ بودندسخ وسخ واردسخ صنعتسخ نفتسخ شدهسخ بودند.سخ عدهسخ ایسخ دیگرسخ همسخ شاگردسخ مثلسخ چرخسخ سازیسخ بودند.سخ بعد
همسخ تهرانسخ بهسخ مراتبسخ ازسخ آبادانسخ مذهبیسخ ترسخ بود.سخ آبادانسخ ازسخ خیلیسخ قبلسخ هاسخ محیطسخ صنعتیسخ بودسخ وسخ سنتسخ کششارگریسخ داشششتسخ .سخ درسخ آبششادانسخ مششذهب
میانسخ کارگرانسخ ضعیفسخ بودسخ وسخ اصلسخ ریشهسخ نداشت.سخ بعدسخ ازسخ انقلبسخ همسخ تمامسخ خیابانسخ هششایسخ آبششادانسخ چادرهششایسخ حمششایتسخ ازسخ مششردمسخ کردسششتان

بود.یعنیسخ میسخ خواهمسخ بگویمسخ کهسخ تفاوتسخ ازسخ نظرسخ دیدسخ بهسخ مذهبسخ خیلیسخ زیادسخ بود.
فکرسخ نمیسخ کنیدسخ بخشیسخ بهسخ اینسخ دلیلسخ بودسخ کهسخ خودسخ اسلمیسخ هاسخ درسخ تهرانسخ فعالیتسخ شانسخ متمرکزترسخ بودسخ وسخ هنوزسخ دستسخ اسششلمیسخ هششاسخ بششهفتاحی:سخ 

آبادانسخ نرسیدهسخ بود؟
سخ یکسخ واقعیتسخ اینسخ بودسخ کهسخ ماسخ درسخ تهرانسخ ازسخ نظشرسخ مشالیسخ درسخ مضششیقهسخ قشرارسخ گرفتشهسخ بشودیمسخ چشونسخ حسشابسخ مشالیسخ سشندیکاسخ بسشتهخسروشاهی:

بود.پیشسخ دانشجویانسخ رفتیمسخ وسخ آنسخ هاسخ حدودسخ دوسخ وسخ نیمسخ میلیونسخ جمعسخ آوریسخ کردند.سخ دوسخ وسخ نیمسخ میلیونسخ پولسخ حتیسخ مزدسخ یکسخ روزسخ کارگرانسخ هم
نمیسخ شد.باسخ تعدادیسخ نزدسخ طالقانیسخ کهسخ اوسخ راسخ ازسخ زندانسخ میسخ شناختیمسخ رفتیمسخ وسخ قضایاسخ راسخ شرحسخ دادیمسخ کششهسخ حسششابسخ راسخ بسششتهسخ انششد.سخ یششکسخ آقششایسخ را
معرفیسخ کردسخ کهسخ مسئولسخ کمیتهسخ بازارسخ بود.سخ ازسخ آنسخ موقعسخ پولسخ خیلیسخ زیادیسخ ازسخ بازارسخ بهسخ کارگرانسخ کمکسخ شدسخ وسخ ازسخ همانسخ موقعسخ یکسخ نفرسخ بهسخ نششام

آقایسخ عراقیسخ کهسخ بعدهاسخ مسئولسخ روزنامهسخ کیهانسخ وسخ ترورسخ شدسخ ،سخ واردسخ کمیتهسخ مخفیسخ اعتصابسخ شد.
سخ ازسخ بینسخ اسلمیسخ هاسخ بود؟فتاحی:

سخ ازسخ زندانسخ آزادسخ شدهسخ بودسخ وسخ بششا56بلهسخ باسخ ماسخ درسخ زندانسخ بودسخ وسخ ازسخ افرادسخ مذهبیسخ بود.سخ ازسخ کسانیسخ بودسخ کهسخ درسخ قضیهسخ سپاسسخ درسخ سالسخ خسروشاهی:سخ 
خمینیسخ ازسخ پاریسسخ آمد.

باسخ آمدنسخ عراقیسخ بهسخ کمیتهسخ اعتصابسخ وسخ کمکسخ هایسخ مالیسخ بازارسخ عملسخ دستسخ اسلمیسخ هاسخ درسخ اعتصابسخ قویسخ شد؟فتاحی:سخ 
قبلسخ ازسخ اینسخ حرکتسخ اعتصابیسخ کارگران،سخ مستقلسخ بودسخ کهسخ بعدسخ ازسخ اینسخ یکسخ نفوذیسخ درسخ داخلسخ جمعسخ ماسخ واردسخ شششد.کششمسخ کششمسخ ازخسروشاهی:سخ 

آنسخ بهسخ بعدسخ پایسخ شورایسخ انقلبسخ وسخ افرادیسخ نظیرسخ بازرگانسخ ،سخ صباغیانسخ وسخ رفسنجانیسخ بهسخ شرکتسخ نفتسخ بازسخ شششدسخ کششهسخ درسخ شششرکتسخ نفششتسخ وسخ اهششواز
سخنرانیسخ کردند.سخ گفتندسخ کهسخ شرکتسخ نفتسخ راسخ دوبارهسخ راهسخ بیندازیدسخ کهسخ قبولسخ نکردیمسخ وسخ گفتیمسخ کهسخ امامسخ بایدسخ نامهسخ بدهد.سخ بعدسخ ازسخ آنسخ مصششاحبه
خمینیسخ راسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ پخشسخ کردندسخ کهسخ گفتهسخ بودسخ بهسخ اندازهسخ مصرفسخ داخلیسخ برایسخ مردمسخ پالیشگاهسخ راسخ راهسخ بیندازید.سخ بششهسخ نظششرمسخ ضششعف

مالیسخ باعثسخ شدسخ کهسخ ماسخ ازسخ یکسخ کانالیسخ وابستهسخ بهسخ جریاناتسخ مذهبیسخ شویم.سخ رابطسخ ماسخ همسخ شخصسخ عراقیسخ بود.
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سخ شماسخ اشارهسخ کردیدسخ کهسخ پسسخ ازسخ جریانسخ سینماسخ رکسسخ ،سخ اعتصابسخ نفتسخ جنوبسخ شکلسخ گرفت.سخ اگرسخ باخبرسخ باشیدسخ همششانسخ زمششانسخ مسششجدفتاحی:
کرمانسخ همسخ بهسخ آتشسخ کشیدهسخ شدسخ وسخ اگرسخ یادتانسخ باشدسخ مردمسخ شعارسخ میسخ دادندسخ کهسخ ”سخ رکسسخ آبادانسخ راسخ مسجدسخ کرمانسخ راسخ ششاهسخ بشهسخ آتششسخ کششید”
درسخ حالیسخ کهسخ بعدهاسخ مشخصسخ شدسخ هرسخ دویسخ اینسخ آتشسخ سوزیسخ هاسخ کارسخ اسلمیسخ هاسخ بودسخ تاسخ مردمسخ راسخ تحریکسخ کنندسخ کهسخ بهسخ دنبالسخ پرچششمسخ آنسخ هششا

بیایند.درسخ آنسخ مقطعسخ کسیسخ نبودسخ کهسخ شکسخ کندسخ کهسخ اینسخ قضیهسخ کارسخ اسلمیسخ هاسخ بودهسخ است؟
سخ بهسخ طورسخ فردیسخ ممکنسخ استسخ اینطوریسخ باشدسخ اماسخ درسخ سطحسخ جامعهسخ وسخ مخصوصاسخ آبادانسخ اینطوریسخ مطرحسخ شدسخ کهسخ سینماسخ رکششسخسروشاهی:

راسخ شاهسخ بهسخ آتشسخ کشیدهسخ استسخ وسخ چونسخ فیلمسخ گوزنسخ هاسخ همسخ کهسخ درسخ اینسخ سینماسخ پخشسخ میسخ شدسخ جنبهسخ سیاسیسخ رادیکالسخ داشششتسخ بشهسخ همیششنسخ خشاطر
مطرحسخ شدسخ کهسخ ازسخ رویسخ قصدسخ مسئولینسخ وقتسخ کشورسخ چنینسخ کاریسخ کردندسخ وسخ آنانسخ متهمسخ شدند.سخ اماسخ بعداسخ درسخ بازجوییسخ هاسخ معلومسخ شدسخ کهسخ تیمششی
زیرسخ نظرسخ چندسخ ملسخ وسخ مسئولیتسخ عدهسخ ایسخ آنسخ جاسخ راسخ آتشسخ زدهسخ اند.سخ بهسخ طورسخ واقعیسخ مسئلهسخ سشینماسخ رکشسسخ تششاثیرسخ زیشادیسخ رویسخ مششردمسخ گذاشششت،
چونسخ میسخ گفتندسخ رژیمسخ آنسخ راسخ انجامسخ دادهسخ است.سخ مردمسخ آرامسخ آرامسخ شروعسخ بهسخ اعتراضسخ کردند.سخ ازسخ مهرماهسخ اعتصاباتسخ کارگرانسخ ادارهسخ مرکششزی
نفتسخ شروعسخ شدسخ کهسخ بهسخ سایرسخ بخشسخ هاسخ کشیدهسخ شششد.سخ درسخ مهرمششاهسخ بششهسخ دلیششلسخ ضششعفسخ سششازماندهیسخ اعتصششاباتسخ ادامششهسخ نیششافتسخ وسخ نظششامیسخ هششاسخ در
پالیشگاهسخ مستقرسخ بودندسخ تاسخ اینکهسخ درسخ آبانسخ ماهسخ باسخ تقویتسخ سازماندهیسخ اعتصاباتسخ شروعسخ شدسخ وسخ تاسخ انقلبسخ ادامهسخ پیداسخ کششرد.سخ تولیششدسخ پالیشششگاه

سخ هزارسخ بشکهسخ درسخ روزسخ بودسخ بهسخ صفرسخ رسیدسخ وسخ باسخ پیوستنسخ خارکسخ بهسخ اعتصابسخ ،سخ صادراتسخ نفتسخ همسخ متوقفسخ شد.سخ درسخ پالیشششگاهسخ آبششادان600کهسخ 
مردمسخ باسخ شعارسخ “ازسخ بهرسخ ملکسخ وسخ ملتسخ ماسخ شیرسخ نفتوسخ بستیمسخ تاسخ مرگسخ شششاهسخ خششائنسخ درسخ انقلبسخ هسششتیم”سخ راهپیمششاییسخ کردنششدسخ وسخ تششاسخ سشرنگونیسخ شششاه

سخ تشکیلسخ شد،سخ کمکسخ هایسخ مالیسخ بهسخ خوزستانسخ ارسششالسخ شششد57جنبشسخ راسخ ادامهسخ دادند.سخ اینجاسخ بودسخ کهسخ یکسخ کمیتهسخ اعتصابسخ سراسریسخ درسخ آبانسخ 
وسخ مشکلسخ مالیسخ ازسخ طریقسخ بازارسخ بهسخ طورسخ کلیسخ برطرفسخ شد.

اینسخ کمکسخ مالیسخ فقطسخ بهسخ صنعتسخ نفتسخ مرتبطسخ است؟فتاحی:سخ 
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سخ بله.سخ فقطسخ صنعتسخ نفت.سخ ببینیدسخ درسخ اصفهانسخ وسخ شهرهایسخ دیگهسخ کارگرانسخ میسخ آمدنششدسخ وسخ سششخنرانیسخ مششیسخ کردنششدسخ وسخ پششولسخ جمششعخسروشاهی:
آوریسخ میسخ کردند،سخ منتهیسخ چونسخ پولسخ زیادیسخ ازسخ بازارسخ میسخ آمدسخ بهسخ مسئلهسخ جمعسخ آوریسخ کمششکسخ مششالیسخ تششوجهیسخ نشششد.سخ یکششیسخ ازسخ نقششاطسخ ضششعف
همینسخ وابستگیسخ مالیسخ جنبشسخ کارگرانسخ بودسخ بهسخ نظرمسخ میسخ شدسخ کهسخ طیسخ یکسخ برنامهسخ ریزیسخ ازسخ مردمسخ کمکسخ مالیسخ جمعسخ آوریسخ شودسخ نهسخ ازسخ یششک
قشرسخ خاصسخ (بازار)سخ کهسخ بیایدسخ وسخ پرچمسخ خودشسخ راسخ درسخ میانسخ جنبشسخ بزندسخ وسخ یکیسخ ازسخ اعضایسخ خودسخ راسخ درسخ کمیتهسخ مخفیسخ اعتصابسخ منصوبسخ کند
وسخ بهسخ قولسخ یکیسخ ازسخ رفقاسخ دستورسخ گرفتنسخ ازسخ زیرسخ درختسخ سیبسخ (منظورسخ خمینیسخ است)سخ ازسخ همانسخ جششاسخ شششروعسخ شششد.سخ ایششنسخ یکششیسخ ازسخ ضششعفسخ هششای

اعتصابسخ نفتسخ بودسخ وسخ قطعاسخ ضعفسخ هایسخ دیگریسخ همسخ داشت.
سخ مثلسخ چهسخ ضعفسخ هایسخ داشت؟فتاحی:

…خیلیسخ ازسخ ضعفسخ هاخسروشاهی:سخ 

شماسخ فکرسخ نمیسخ کنیدسخ یکیسخ ازسخ مشکلتسخ عدمسخ توجهسخ کارگرانسخ نفتسخ بهسخ کارگرانسخ بخشسخ هایسخ دیگرسخ بود؟فتاحی:سخ 
اینسخ همسخ بود.سخ بهسخ طورسخ کلیسخ یکسخ خودمحوربینیسخ برسخ کارگرانسخ نفتسخ حاکمسخ بود.سخ همانسخ طورسخ کهسخ گفتیدسخ فقششطسخ بخشششسخ نفششتسخ راخسروشاهی:سخ 

میسخ دیدند.سخ حالسخ وقتیسخ بهسخ مسائلسخ بعدسخ ازسخ انقلبسخ وسخ بعدسخ ازسخ اینکهسخ شوراهاسخ تشکیلسخ شدسخ پرداختیمسخ بهسخ مسئلهسخ تشکلسخ یابیسخ همسخ کششهسخ امششرسخ حیششاتیسخ و
مهمیسخ استسخ میسخ پردازیم.مخصوصاسخ النسخ میسخ بینیمسخ کهسخ هرسخ گشونهسخ تششکلسخ وسخ سشازماندهیسخ راسخ سشرکوبسخ ،سخ وسخ فعشالینشسخ راسخ دسشتگیرسخ وسخ زنشدانی
کیکنند.سخ یکسخ مسئلهسخ اساسیسخ کهسخ درسخ رابطهسخ باسخ نفتسخ وجودسخ داشتسخ عدمسخ وجودسخ نگرشسخ تسخیرسخ قشدرتسخ سیاسشیسخ بشود.سخ درسخ کشارگرانسخ شششرکت م
نفتسخ بهسخ طورسخ واقعیسخ هیچسخ نگرشیسخ درسخ بارهسخ کسبسخ قدرتسخ سیاسیسخ وجودسخ نداشت.نهایتسخ خواستهسخ کارگرانسخ حضورسخ یششکسخ نفششرسخ ازسخ کششارگران

درسخ شورایسخ انقلبسخ یاسخ انتخابسخ وزیرسخ نفتسخ ازسخ طرفسخ کارگرانسخ بود.سخ خوبسخ حالسخ گیرمسخ کهسخ انتخابسخ کردند،سخ قدرتسخ سیاسیسخ کهسخ نداشتند.
سخ فکرسخ میسخ کنیدسخ کارگرانسخ نفتسخ بایدسخ اینسخ کارسخ راسخ میسخ کردندسخ یاسخ اینکهسخ بایدسخ سازمانسخ سیاسیسخ ایسخ بودسخ کهسخ اینسخ خواستسخ راسخ سششازمانسخ مششیفتاحی:

داد؟
سخ یکیسخ ازسخ نقاطسخ ضعفسخ اساسیسخ همینسخ عدمسخ وجودسخ یکسخ دیدسخ سوسیالیستیسخ مسلطسخ درسخ بینسخ جنبشسخ کارگریسخ بود.سخ ضعفسخ دیگششرخسروشاهی:

نبودسخ یکسخ حزبسخ سیاسیسخ سوسیالیستیسخ بود.کارگرانسخ حزبسخ سوسیالیستیسخ خودسخ راسخ نداشتند.
سخ اماسخ همانسخ دورهسخ سازمانسخ فدائیانسخ درسخ بخشیسخ ازسخ کارگرانسخ نفوذسخ داشتسخ وسخ همسخ حزبسخ تودهسخ تشکیلتیسخ داشت.فکششرسخ نمششیسخ کنیششدسخ یششکفتاحی:

دلیلسخ همینسخ بودسخ کهسخ خودسخ اینسخ جریاناتسخ تودهسخ وسخ فداییسخ مرزبندیسخ اساسیسخ ایسخ باسخ خمینیسخ بهسخ دلیلسخ مخالفتسخ اوسخ باسخ شاهسخ نداشتند؟
سخ درصدسخ جامعهسخ حامیسخ خمینیسخ بودند.سخ ممکنسخ بودسخ چندسخ گششروه95سخ حمایتسخ ازسخ خمینیسخ درسخ کلسخ جوسخ جامعهسخ حاکمسخ بود.سخ مجموعسخ خسروشاهی:

کوچکسخ همسخ نسبتسخ بهسخ اینسخ مسئلهسخ نقدسخ داشتهسخ باشندسخ وسخ قبولسخ نداشتهسخ باشندسخ ،سخ اماسخ نفوذسخ واقعیسخ درسخ جامعهسخ نداشششتند.سخ امششاسخ چیششزیسخ کششهسخ بششرسخ جششامعه
مسلطسخ بود،سخ پیرویسخ ازسخ خمینیسخ بینسخ مجاهدسخ وسخ فداییسخ وسخ بقیهسخ گروهسخ هاسخ مسئلهسخ مشترکیسخ بود.سخ مثلسخ درسخ مسششئلهسخ تسششخیرسخ سششفارتسخ آمریکششاسخ توسششط

جمهوریسخ اسلمیسخ ،سخ مجاهدینسخ خلقسخ ازسخ میدانسخ فردوسیسخ تاسخ سفارتسخ سینهسخ خیزسخ وسخ خزیدهسخ رفتند.
تسخیرسخ سفارتسخ توسطسخ دانشجویانسخ خطسخ امام؟فتاحی:سخ 

سخ آفرین.سخ آره.سخ مجاهدینسخ ازسخ میدانسخ فردوسیسخ تاسخ سفارتسخ خزیدهسخ وسخ سینهسخ خیزسخ رفتند.کلسخ جوسخ اینسخ طوریسخ بود.سخ آنسخ هاییسخ کششهسخ بششهخسروشاهی:
اصطلحسخ خودشانسخ پیشروسخ بودندسخ وسخ تششکیلتیسخ وسخ دیششدیسخ داششتندسخ وسخ بشهسخ مسشایلسخ جشامعهسخ وسخ منطقشهسخ تسششلطسخ داششتندسخ ازسخ خمینشیسخ حمشایتسخ مشی
کردند.یادمسخ میسخ آیدسخ کهسخ فداییسخ هاسخ یکسخ راهپیماییسخ بهسخ طرفسخ خانهسخ خمینیسخ درسخ مدرسهسخ رفاهسخ برگزارسخ کردندسخ کهسخ خمینیسخ راهشانسخ نششداد.سخ یعنششی
مشکلسخ اینسخ بودسخ کهسخ کسانیسخ کهسخ بهسخ قولسخ شماسخ حزبسخ سیاسیسخ بودندسخ خمینیسخ راسخ بهسخ عنوانسخ رهبریسخ انقلبسخ پذیرفتهسخ بودند.سخ انتخاباتسخ راسخ پششذیرفته
بودندسخ وسخ برایسخ آنسخ کاندیدسخ معرفیسخ میسخ کردند.سخ باسخ شناسنامهسخ وسخ عکسسخ وسخ تفصیلت.سخ مشکلسخ چیششزسخ دیگششریسخ بششود.سخ مشششکلسخ عششدمسخ وجششودسخ یششک
حزبسخ سیاسیسخ واقعیسخ ازسخ کارگرانسخ سوسیالیستسخ درسخ جامعهسخ بششود.کششارگرانسخ دیششدسخ سوسیالیسششتیسخ وسخ چشششمسخ انششدازسخ تسششخیرسخ قششدرتسخ سیاسششیسخ را

نداشتند.سخ اگرسخ اینسخ چیزسخ هاسخ بودسخ کهسخ نبودسخ ،سخ اتفاقاتسخ دیگریسخ میسخ افتاد.
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اگرسخ خاطرتانسخ باشدسخ بعدسخ ازسخ انقلبسخ شورایسخ کشاورزانسخ ،سخ سربازانسخ وسخ کارگرانسخ بودسخ کششهسخ نتوانسششتندسخ یکششیسخ شششوند.سخ همششهسخ ایششنسخ مسششائلسخ اسششت.
جنبشسخ کارگریسخ ضعفسخ هایسخ اساسیسخ ازسخ جملهسخ مسئلهسخ مالیسخ راسخ داشتسخ .سخ مشکلتسخ دیگرسخ عدمسخ وجودسخ حزبسخ کارگرانسخ سوسیالیسششتسخ ،سخ نبششود
یکسخ دیدسخ سوسیالیستیسخ درسخ جامعهسخ وسخ نبودسخ یکسخ برنامهسخ مشخصسخ بود.سخ حتیسخ خودسخ ملسخ هششاسخ هششمسخ برنششامهسخ نداشششتندسخ وسخ دیششدیسخ کششهسخ وقششتیسخ آمدنششدسخ ،
بازرگان،سخ جبههسخ ملیسخ وسخ نهضتسخ آزادیسخ برایشانسخ تشکیلتسخ درستسخ کردند.سخ ششماسخ اگششرسخ بشهسخ دورهسخ اولسخ انقلبسخ نگشاهسخ کنیششدسخ تمششامسخ نماینششدگان
مجلسسخ ،سخ نمایندگانسخ سرمایهسخ داریسخ بودند.سخ ملییسخ درسخ اینسخ بینسخ نبود.سخ ولیسخ بعداسخ بازرگانسخ راسخ کنارسخ زدندسخ وسخ خودشانسخ همهسخ قدرتسخ راسخ گرفتند.

سخ درسخ اینسخ فضاسخ هستسخ کهسخ طالقانی،سخ “پدرسخ طالقانی”سخ میسخ شودسخ وسخ جایگاهیسخ پیداسخ میسخ کند؟فتاحی:
سخ دقیقا.خسروشاهی:

سخ فضاییسخ کهسخ همهسخ مرزیسخ باسخ اسلمیسخ هاسخ ندارندسخ وسخ پشتسخ خمینیسخ هستند؟فتاحی:
سخ دقیقا.منسخ خودمسخ درسخ زندانسخ باسخ طالقانیسخ رابطهسخ ایسخ داشتم.سخ طالقانیسخ شخصیسخ بودسخ کهسخ درسخ زندانسخ موردسخ احترامسخ همششهسخ زنششدانیانسخ ازخسروشاهی:

چپسخ وسخ راستسخ بود.سخ خیلیسخ رادیکالسخ بودسخ وسخ باسخ مجاهدسخ وسخ فداییسخ هیچسخ مشکلیسخ نداشت.سخ گروهسخ هششاسخ رابطششهسخ خششوبیسخ بششاسخ طالقششانیسخ داشششتندسخ وسخ بششهسخ او
احترامسخ میسخ گذاشتند.سخ مجاهدینسخ طالقانیسخ راسخ رهبرسخ خودشانسخ میسخ دانستند.سخ مشکلسخ اینسخ چیزسخ هاسخ بودسخ .سخ مثلسخ فداییسخ هاسخ درسخ گنبدسخ وسخ کردستانسخ می
جنگیدندسخ وسخ مجاهدینسخ امامسخ امامسخ میسخ گفتند.سخ وقتیسخ مجاهدینسخ بهسخ آنسخ طرفسخ چرخید،سخ بخشیسخ ازسخ فداییسخ هاسخ طرفدارسخ خمینیسخ شدند.سخ خبسخ تمششام

اینسخ هاسخ درسخ ذهنیتسخ کارگرانسخ تاثیرسخ میسخ گذاشت.
سخ اجازهسخ دهیدسخ اینسخ ناروشنیسخ جریاناتسخ مختلفسخ مقابلسخ اسلمیسخ هششاسخ راسخ اینجششاسخ رهششاسخ کنیششمسخ وسخ بششهسخ مسششئلهسخ سششندیکاهاسخ وسخ کمیتششهسخ اعتصششابفتاحی:

بپردازیمسخ .سخ ازسخ چهسخ وقتیسخ بهسخ بعدسخ کمیتهسخ اعتصابسخ بهسخ مسئلهسخ تشکیلسخ شوراهاسخ درسخ صنعتسخ نفتسخ تمایلسخ پیداسخ کردسخ ؟
سخ ببینیدسخ کمیتهسخ اعتصابسخ شکلسخ گرفتسخ وسخ یکسخ دورهسخ ایسخ افرادشسخ مخفیسخ وسخ تحتسخ تعقیبسخ بودندسخ وسخ حکمسخ تیرسخ داشتندسخ وسخ درسخ خانهخسروشاهی:

هاسخ مخفیسخ میسخ شدند.
سخ افرادسخ کمیتهسخ اعتصابسخ شناساییسخ شدهسخ بودند؟فتاحی:

:سخ بله.سخ مشخصسخ بودسخ چونسخ درسخ راسسخ حرکتسخ بودند.سخ بعدسخ حکومتسخ نظامیسخ همسخ بود.سخ وقتیسخ کهسخ فضاسخ کمیسخ بششازسخ شششدسخ وسخ مخصوصششاخسروشاهی
آبادانسخ بهسخ اعتصابسخ پیوستسخ کمیتهسخ اعتصابسخ علنیسخ شدسخ وسخ سندیکایسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ ایرانسخ تشکیلسخ شد.

سخ اینسخ درسخ چهسخ مقطعیسخ بود؟فتاحی:
سخ یکیسخ دوسخ ماهسخ قبلسخ ازسخ انقلب.سخ حدودسخ دیسخ ماهسخ .سخ سندیکایسخ کارگرانسخ نفتسخ اعلمسخ شدسخ کهسخ پتروشیمیسخ وسخ گازسخ همسخ شاملسخ اشسخ میخسروشاهی:

شدسخ وسخ همهسخ باسخ همسخ بودند.سخ نشریهسخ ایسخ همسخ بهسخ همینسخ نامسخ داشششتند.سخ اخبششارسخ پراکنششدهسخ وسخ ضششدسخ وسخ نقیششضسخ بششود.سخ ایششنسخ نشششریهسخ کمششکسخ کششردسخ اعتصششاب
سازماندهیسخ شودسخ وسخ کارگرانسخ اخبارسخ واقعیسخ راسخ بخوانندسخ تاسخ شایعاتسخ بیسخ موردسخ درسخ بینسخ کارگرانسخ تفرقهسخ ایجادسخ نکند.سخ ایششنسخ نشششریهسخ کششارسخ خششوبی

بودسخ کهسخ تاسخ سالسخ شصتسخ همسخ ادامهسخ پیداسخ کردسخ کهسخ بعدسخ توقیفشسخ کردند.
سخ اسمشسخ چهسخ بود؟فتاحی:

سخ نشریهسخ کارکنانسخ صنایعسخ نفت.سخ بهسخ اسمسخ همینسخ سندیکایسخ مشترکسخ کارکنانسخ صنایعسخ نفتسخ بود.خسروشاهی:
سخ اینسخ سندیکاییسخ کهسخ ایجادسخ شدسخ تاسخ چهسخ حدسخ بهسخ تجمعاتسخ کارگریسخ وسخ بهسخ فرضسخ اعتصاباتسخ متکیسخ بود؟فتاحی:

اینطوریسخ نبود.سخ اسمشسخ سندیکاسخ بودسخ اماسخ بهسخ طورسخ واقعیسخ کمیتهسخ هایسخ کارخانهسخ بود.سخ مثلسخ پالیشششگاهسخ ،گششاز،سخ پخشششسخ ،آبششادانسخ ،خسروشاهی:سخ 
شیرازسخ ،سخ اصفهانسخ وسخ تبریزسخ هرسخ یکسخ کمیتهسخ خودسخ راسخ داشتند.

سخ اینسخ کمیتهسخ هاسخ علنیسخ یاسخ مخفیسخ بودند؟فتاحی:
اینسخ کمیتهسخ هاسخ پسسخ ازسخ حذفسخ حکومتسخ نظامیسخ علنیسخ وسخ انتخابیسخ کارگرانسخ بودند.سخ جلسشهسخ برگشزارسخ مشیسخ کردنشدسخ وسخ اطلعیشهسخ وخسروشاهی:سخ 

نشریهسخ منتشرسخ میسخ کردند.
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سخ درسخ کارخانهسخ کارگرانسخ کمیتهسخ خودسخ راسخ انتخابسخ میسخ کردند؟فتاحی:
سخ انتخاباتسخ بهسخ معنیسخ برگزاریسخ مجمعسخ عمومیسخ وسخ انتخاباتسخ بهسخ معنیسخ رسمیسخ آنسخ نبود.سخ درسخ هرسخ کارخانهسخ ایسخ عدهسخ ایسخ ازسخ کارگرانخسروشاهی:

جلودارسخ بودندسخ وسخ موردسخ تاییدسخ کارگرانسخ بودند.مثلسخ درسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ دهسخ نفرسخ ازسخ کارگرانسخ بودندسخ کهسخ ازسخ ابتداسخ جلودارسخ بودندسخ ،سخ تقسششیمسخ کششار
آبشادانمیسخ کردندسخ ،سخ فعالیتسخ کردهسخ بودندسخ وسخ موردسخ تاییدسخ کارگرانسخ بودند.سخ درسخ خوزستانسخ همینسخ طورسخ درسخ بقیهسخ جاهشاسخ هشمسخ بشهسخ همیشنسخ نحشو.سخ درسخ 

قضیهسخ یکسخ مقدارسخ فرقسخ میسخ کرد.سخ چونسخ یکسخ عدهسخ میسخ رفتندسخ وسخ مماشاتسخ میسخ کردندسخ کارسخ بهسخ انتخاباتسخ واقعیسخ کشیدهسخ شدسخ وسخ عوضسخ شدند.در
مجمعسخ اینسخ کمیتهسخ هایسخ کارخانهسخ بودسخ کهسخ بهسخ اسمسخ سندیکاسخ درسخ سطحسخ سراسریسخ کارگرانسخ راسخ رهبریسخ میسخ کرد.

پسسخ ازسخ انقلبسخ وسخ برگشتسخ کارگرانسخ بهسخ سرسخ کارسخ مسئلهسخ شوراهایسخ کارگرانسخ مطرحسخ شد.
سخ یعنیسخ شوراهاسخ بعدسخ ازسخ قیامسخ مطرحسخ شدند؟فتاحی:

…سخ میسخ شودسخ بگوییمسخ قبلسخ ازسخ انقلبسخ .سخ چونسخ زمینهسخ برگشتسخ بهسخ سرکارسخ خسروشاهی:

سخ اینسخ شوراهاسخ چقدرسخ متکیسخ بهسخ مجامعسخ عمومیسخ منظمسخ بودند؟سخ جمعیسخ اسمسخ خودشششونسخ روسخ شششوراسخ گذاشششتندسخ یششاسخ اینکششهسخ واقعششاسخ شششوراییفتاحی:
تشکیلسخ شد؟

سخ ازسخ پایینسخ شکلسخ گرفت.سخ کارگرانسخ ابزارسخ دقیقسخ ،سخ تراشسخ کاریسخ وسخ جوشکاریسخ مجمششعسخ عمششومیسخ مششیسخ گذاشششتندسخ وسخ چنششدسخ نفششرسخ راخسروشاهی:
انتخابسخ وسخ معرفیسخ میسخ کردند.کارمندانسخ دفاترسخ وسخ آتشسخ نشانیسخ وسخ بقیهسخ همسخ همینطور.سخ باسخ جمعسخ اینسخ نماینششدگانسخ شششورایسخ کششارگرانسخ پالیشششگاه
تهرانسخ شکلسخ گرفت.درسخ پالیشگاهسخ سهسخ تاسخ شوراسخ بود.سخ یکسخ شورایسخ تعمیراتسخ بودسخ ،سخ یکسخ شورایسخ نشوبتسخ کشاریسخ بشودسخ وسخ سششومیسخ هشمسخ ششورای
متحدهسخ کهسخ شاملسخ آتشسخ نشانیسخ وسخ کارمندانسخ دفتریسخ بود.سخ جاهایسخ دیگرسخ همسخ همینطوریسخ انتخابسخ کردندسخ وسخ یکسخ شورایسخ سراسریسخ درسخ سششطح

نفتسخ باسخ اتحادسخ پالیشگاهسخ هاسخ ،سخ گازسخ ،سخ پتروشیمیسخ وسخ پخشسخ شکلسخ گرفتسخ وسخ سازماندهیسخ شدسخ کهسخ تاسخ سالسخ شصتسخ همسخ بهسخ کارسخ خودسخ ادامهسخ داد.
سخ اگرسخ اجازهسخ دهیدسخ برگردیمسخ بهسخ همانسخ مقطعیسخ کهسخ کارگرانسخ کمیتهسخ هایسخ کارخانهسخ وسخ درسخ سطحسخ سراسریسخ سندیکایسخ کارکنانسخ نفتسخ رافتاحی:

تشکیلسخ دادهسخ اند.سخ درسخ آنسخ مقطعسخ چقدرسخ کارگرسخ نفتسخ متوجهسخ شدهسخ بودسخ کهسخ بایدسخ بششهسخ سششراغسخ بخشششسخ هششایسخ دیگششرسخ طبقششهسخ کششارگرسخ بششرودسخ وسخ اتحششاد
سراسریسخ تشکیلسخ دهد؟

سخ اصلسخ چنینسخ فرصتیسخ نبود.سخ ممکنسخ بودسخ کهسخ درسخ خیابانسخ باسخ هشمسخ تظشاهراتسخ کننشد.سخ ببینیشدسخ مثلسخ درسخ انقلبسخ کمیتشهسخ مخفشیسخ سشراغخسروشاهی:
کارکنانسخ تلویزیونسخ یاسخ ادارهسخ برقسخ رفت.مثلسخ برقسخ راسخ قطعسخ میسخ کردند.سخ چنینسخ ارتباطاتیسخ باسخ کارکنانسخ جاهیسخ دیگرسخ بودسخ ولششیسخ اینکششهسخ بششرودسخ وسخ بششا
بقیهسخ کارگرانسخ یکسخ تشکلسخ سراسریسخ تشکیلسخ بدهدسخ اینسخ طورسخ نبودسخ وسخ اینسخ یکیسخ ازسخ ضعفسخ هایسخ اساسیسخ همینسخ بود.حالسخ درسخ رابطهسخ بششاسخ تشششکل

بهسخ اینسخ میسخ رسیمسخ .
سخ شماسخ بهترسخ میسخ دانیدسخ کهسخ درسخ جنبشسخ کارگریسخ گرایشاتسخ مختلفیسخ استسخ .سخ گرایشششاتیسخ سندیکالیسششتسخ هسششتندسخ کششهسخ بششهسخ دسششتاوردهایفتاحی:

کیکنندسخ وسخ تغییراتسخ اساسیسخ وسخ پایهسخ ایسخ درسخ دستورشانسخ نیست.سخ فکرسخ نمیسخ کنیدسخ اینسخ سنتسخ تاثیرسخ گذارسخ بود؟ مقطعیسخ دلخوشسخ م
سخ تاسخ جنگسخ فقطسخ یکسخ سالسخ فرصتسخ بششود.سخ آنسخ قششدرسخ مشششکلت58سخ دورانسخ انقلبسخ خیلیسخ کوتاهسخ بود.سخ شماسخ نگاهسخ کنیدسخ .سخ بینسخ سالسخ خسروشاهی:

نفتسخ زیادسخ بودسخ کهسخ تاسخ سندیکاسخ آمدسخ بهسخ خودشسخ بیایدسخ جنگسخ شدسخ وسخ سندیکاسخ تعطیلسخ شد.
سخ مشکلسخ فقطسخ سندیکایسخ نفتسخ نبود.سخ شماسخ اگرسخ درسخ کفشسخ ملیسخ بودیدسخ یاسخ ذوبسخ آهنسخ عینسخ همینسخ سوالسخ راسخ میسخ پرسیدمسخ کهسخ شماسخ چراسخ ازفتاحی:

ذوبسخ آهنسخ باسخ نفتیسخ هاسخ تماسسخ نگرفتید؟
سخ نهسخ منسخ اینسخ حرفسخ راسخ نمیسخ زدم.سخ ستادسخ اصلیسخ مبارزهسخ خوزستانسخ بود.سخ درسخ پالیشگاهسخ اگرسخ کارسخ میسخ خوابیدسخ ایششنسخ یششکسخ ضششربهسخ ایخسروشاهی:

بودسخ اماسخ اگرسخ کارسخ درسخ خوزستانسخ میسخ خوابیدسخ ،سخ صادراتسخ نفتسخ قطعسخ میسخ شد.وقتیسخ جنگسخ شدسخ ماسخ اتحشادسخ مبشارزاتیسخ راسخ ازسخ دسشتسخ دادیشمسخ .سخ یعنشی
خوزستانسخ ،سخ آبادانسخ وسخ اهوازسخ بمبارانسخ شد.سخ اینسخ راسخ بایدسخ درسخ نظرسخ داشتهسخ باشیم.
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بخش هفتم

شکست قطعی انقلب و
سرکوب شوراهای کارگری

سخ اجازهسخ بدهیدسخ بهسخ دورهسخ پسسخ ازسخ انقلبسخ وسخ مسئلهسخ روابطسخ شورهاسخ وسخ دولتسخ جدیدسخ بپردازیم.سخ درسخ آنسخ دورهسخ شششوراهاسخ چقششدرسخ بششهسخ مسششائلیفتاحی:
مانندسخ بستهسخ شدنسخ دانشگاهسخ هاسخ ،سخ کردستانسخ وسخ ترکمنسخ صحراسخ توجهسخ کردند؟

سخ ببینیدسخ درسخ رابطهسخ باسخ شوراهایسخ نفتسخ بهسخ طورسخ مشخصسخ ،سخ شوراهاسخ درسخ رابطهسخ بشاسخ حملشهسخ دولشتسخ بشهسخ کردسشتانسخ خیلششیسخ فعشالسخ عمشلخسروشاهی:
کردندسخ وسخ درسخ تمامسخ آبادانسخ چادرهایسخ کمکسخ بهسخ خلقسخ کردسخ راسخ تشکیلسخ دادند.سخ شششورایسخ سراسششریسخ تصششمیمسخ گرفششتسخ کششهسخ تمششامسخ سششهمیهسخ لبششاس
زمستانیسخ راسخ مستقیماسخ ازسخ انبارسخ بهسخ کردستانسخ بفرستدسخ وسخ اینسخ کارسخ راسخ همسخ انجامسخ داد.سخ بهسخ علوهسخ باسخ پولسخ جمعسخ آوریسخ شدهسخ درسخ شوراهاسخ چندسخ تاسخ چششرخ

بافندگیسخ خریدندسخ وسخ بهسخ کردستانسخ فرستاند.سخ نسبتسخ بهسخ مسئلهسخ خلقسخ هاسخ کاملسخ حساسسخ بودندسخ وسخ حمایتسخ میسخ کردند.
سخ دربارهسخ بستنسخ دانشگاهسخ هاسخ چطور؟فتاحی:

سخ دربارهسخ بستنسخ دانشگاهسخ هاسخ ،سخ تنهاسخ جلسهسخ ایسخ کهسخ نمایندگانسخ کارگرانسخ صنعتسخ نفتسخ باسخ هوشششنگسخ انصششاریسخ وسخ کمیسششیونسخ اصششلخسروشاهی:
سخ آبانسخ وسخ حملهسخ بهسخ دانشگاهسخ وسخ سرکوبسخ دانشجویانسخ شد.سخ درسخ ایششن13نودسخ داشتندسخ وسخ توسطسخ تلویزیونسخ برایسخ پخشسخ ضبطسخ میسخ شدسخ ،سخ مصادفسخ باسخ 

جلسهسخ علوهسخ برسخ خواستهسخ هایسخ اقتصادیسخ کهسخ مطرحسخ بودسخ ،سخ نمایندگانسخ شوراهایسخ کارگرانسخ اعلمسخ کردندسخ کهسخ ماسخ حملهسخ بهسخ دانشگاهسخ راسخ محکوم
کیکنیمسخ وسخ عواملسخ اینسخ اقدامسخ بایدسخ بهسخ مردمسخ معرفیسخ وسخ محاکمهسخ شوند.سخ بهسخ همینسخ دلیلسخ جلسهسخ بهسخ همسخ خوردسخ وسخ توسطسخ تلویزیونسخ ضششبطسخ نشششد.مششا م
قبلسخ ازسخ انقلبسخ کهسخ نیازسخ مالیسخ داشتیمسخ اولینسخ بارسخ بهسخ دانشگاهسخ مراجعهسخ کردیمسخ وسخ درسخ دانشگاهسخ بودسخ کهسخ دوسخ وسخ نیمسخ میلیونسخ تومانسخ جمششعسخ آوریسخ شششد

کهسخ البتهسخ خیلیسخ کمسخ بود.سخ وسعسخ مالیسخ دانشگاهسخ همسخ همینسخ بود.
درسخ هرسخ صورتسخ یکسخ همچنینسخ چشمسخ اندازیسخ بود.منتهیسخ اینکهسخ کارگرانسخ بتوانندسخ یکسخ پیوندسخ مشششترکسخ حرکششتیسخ بشاسخ جنبششسخ هششایسخ اجتمشاعی
زنانسخ ،سخ معلمانسخ وسخ دانشجویانسخ برقرارسخ کنندسخ نبود.سخ معلمانسخ درسخ آبادانسخ خواستسخ هاییسخ داشتندسخ وسخ وقتیسخ کارگرانسخ نفتسخ اعتصابسخ کردندسخ یکیسخ از
خواستهسخ هایشانسخ تحققسخ خواستسخ هایسخ معلمانسخ بود.سخ منتهیسخ یکسخ جنبشیسخ نبودسخ کهسخ پیوندسخ مشترکیسخ بینسخ تمامسخ اینسخ بخشسخ هاسخ ایجادسخ کندسخ وسخ همششه
راسخ باسخ همسخ بهسخ پیشسخ ببرد.سخ جنبشسخ هایسخ زنانسخ ،سخ دانشجویانسخ ،سخ دهقانانسخ وسخ کارگرانسخ یکسخ پیوندیسخ نداشتندسخ کهسخ باسخ همسخ بهسخ جلوسخ بروند.سخ هرسخ کدامسخ جدا
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ازسخ همسخ بودندسخ اگرسخ چهسخ حمایتسخ هاییسخ همسخ میسخ کردند.سخ دیدسخ نسبتسخ بهسخ جنبشسخ زنانسخ خیلیسخ ضعیفسخ بودسخ بهسخ نسبتسخ بقیهسخ جنبشسخ ها.همانسخ طورسخ کششه
گفتیدسخ دربارهسخ مسئلهسخ زنانسخ ،سخ جنبشسخ کارگریسخ درسخ اینسخ مسئلهسخ کاریسخ نکردهسخ است.

سخ اگرسخ اجازهسخ دهیدسخ برگردیمسخ بهسخ مسئلهسخ رابطهسخ شوراهاسخ وسخ دولتسخ جدیدسخ بعدسخ ازسخ انقلب.شوراهاسخ تاسخ چهسخ سششالیسخ بششاسخ قششدرتسخ بششهسخ کششارسخ خششودفتاحی:
ادامهسخ دادند.

سخ پسسخ ازسخ انقلبسخ شوراهاسخ مشغولسخ بهسخ بررسیسخ مشکلتسخ وسخ مسائلسخ داخلیسخ نفتسخ وسخ گازسخ وسخ پتروشیمیسخ شدند.خسروشاهی:
سخ میسخ شودسخ تصویریسخ بدهیدسخ کهسخ شوراهاسخ چهسخ میسخ کردند؟فتاحی:

سخ عدهسخ ایسخ ازسخ مدیرانسخ بودنسخ کهسخ کارشکنیسخ میسخ کردند.سخ اینسخ هاسخ عوضسخ شدندسخ وسخ شورایسخ هرسخ بخشیسخ مششدیرسخ خششودشسخ راسخ انتخششابخسروشاهی:
کرد.سخ مثلسخ شورایسخ مالیسخ مدیرسخ خودشسخ راسخ انتخابسخ کردسخ یاسخ شورایسخ تعمیراتسخ ،سخ مدیرسخ بخشششسخ تعمیششراتسخ راسخ انتخششابسخ کششرد.سخ تعششدادسخ زیششادیسخ از
زندانیانسخ سیاسیسخ بودندسخ کهسخ باسخ نامهسخ شوراسخ بهسخ سرکارسخ برگشتندسخ وسخ حقوقسخ آنسخ مدتسخ زندانسخ راسخ دریافتسخ کردند.سخ شرکتسخ حفاریسخ هایسخ نفتسخ کششه

زیرسخ نظرسخ کنسرسیومسخ نفتسخ بودسخ کارکنانسخ قراردادسخ موقتسخ شرکتسخ هایسخ خارجیسخ داشتسخ کهسخ باسخ نامهسخ شوراسخ بهسخ طورسخ رسمیسخ استخدامسخ شدند.سخ 
محاکمهسخ ساواکیسخ هاسخ وسخ افرادسخ ضدسخ کارگر،سخ افزایشسخ مزد،سخ استخدامسخ جدید،سخ وضعیتسخ کارگرانسخ موقتسخ وسخ دانمسخ وسخ حتیسخ صششادراتسخ نفششتسخ همششه
زیرسخ نظرسخ شوراهاسخ بود.سخ دولتسخ بازرگانسخ کهسخ سرکارسخ آمدسخ ،سخ شوراهاسخ فشارسخ آوردندسخ کهسخ ماسخ خودمانسخ بایدسخ وزیرسخ نفتسخ راسخ انتخابسخ کنیمسخ کششهسخ آقششای
تندگویانسخ راسخ باسخ معرفیسخ شوراسخ انتخابسخ کردند.سخ تندگویانسخ همانسخ ماهسخ اولسخ جنگسخ درسخ جادهسخ اسیرسخ عراقیسخ هاسخ شدسخ وسخ بعدهاسخ درسخ عراقسخ کشتهسخ شد.

سخ تندگویانسخ ازسخ فعالینسخ کارگریسخ شرکتسخ نفتسخ بود؟فتاحی:
سخ کارمندسخ سطحسخ پایینسخ نفتسخ بودسخ کهسخ درسخ دورهسخ شاهسخ زندانیسخ شدهسخ بود.سخ درسخ آنسخ دورهسخ انسانسخ رادیکالسخ وسخ مبارزیسخ بودسخ کششهسخ مششذهبیخسروشاهی:

بودسخ وسخ درسخ رابطهسخ باسخ کتابسخ شمسسخ آبادیسخ دربارهسخ حسینسخ (امامسخ حسین)سخ دستگیرسخ شدهسخ بود.سخ البتهسخ مذهبیسخ بودنشسخ نمودسخ بیرونششیسخ نداشششت.سخ یعنششی
مدیریسخ مثلسخ نذیرسخ کهسخ بهسخ نفتسخ فرستادهسخ شدسخ توسطسخ شوراسخ نفیسخ شد.سخ بعدسخ یکسخ مسئلهسخ اساسیسخ اینسخ بودسخ کهسخ درسخ آنسخ موقعسخ ارتباطسخ شورایسخ نفتسخ بششا
بقیهسخ کارگرانسخ درسخ سطحسخ جامعهسخ وسخ فعالینسخ بقیهسخ بخشسخ هایسخ طبقهسخ کارگرسخ کهسخ بهسخ تشکلسخ یاسخ شورایسخ سراسریسخ بینجامدسخ ،سخ عملسخ وجودسخ نداشت.

درسخ آنسخ موقعسخ فروهرسخ (کهسخ بعدهاسخ درسخ قتلسخ هایسخ زنجیرهسخ ایسخ بهسخ همراهسخ همسرشسخ کشتهسخ شد)سخ وزیرسخ نفتسخ شدهسخ بودسخ وسخ فروهرسخ طرفدارسخ سششرمایهسخ دار
وسخ سندیکالیزمسخ (نهسخ سندیکاسخ بهسخ طورسخ واقعی)سخ بود.سخ آنسخ موقعسخ شعارسخ سازمانسخ هایسخ سیاسیسخ وسخ شوراهایسخ کارگرانسخ اینسخ بودسخ کهسخ ”سخ قانونسخ کارسخ بایششد
توسطسخ خودسخ کارگرانسخ نوشتهسخ شود”سخ .سخ فروهرسخ همسخ ازسخ اینسخ مسئلهسخ سوءاستفادهسخ کردهسخ بودسخ وسخ ازسخ نمایندکانسخ کارگرانسخ دعوتسخ مششیسخ کششردسخ کششهسخ بششه
وزارتسخ کارسخ بیاییدسخ وسخ قانونسخ کارسخ راسخ بنویسید.سخ منسخ خودمسخ شخصاسخ سهسخ بارسخ رفتمسخ .سخ بعداسخ کهسخ سلطهسخ بیشترسخ شدسخ وسخ گفتندسخ کهسخ انجمشنسخ هشایسخ اسشلمی

همسخ بایدسخ افرادسخ راسخ برایسخ تدوینسخ قانونسخ کارسخ معرفیسخ کنند،سخ دیگرسخ منسخ نرفتمسخ وسخ بقیهسخ رفقاسخ راسخ برایسخ اینسخ کارسخ میسخ فرستادم.
میسخ خواستمسخ اینسخ راسخ بگویمسخ کهسخ ماسخ درسخ شوراهاسخ درسخ رابطهسخ باسخ تشششکلسخ هششایسخ کششارگریسخ فراقششانونیسخ فعششالیتسخ مششیسخ کردیششم.چششونسخ سششندیکاسخ یششک

محدودهسخ خاصیسخ راسخ پیشسخ میسخ برد.سخ ماسخ فراقانونیسخ حرکتسخ میسخ کردیم.
سخ یعنیسخ آنسخ هاسخ سندیکاهاسخ راسخ شکلسخ دادهسخ بودند؟فتاحی:

سخ نهسخ .سخ شکلسخ ندادهسخ بودند.خسروشاهی:
سخ سندیکاسخ راسخ طردسخ کردهسخ بودند؟فتاحی:

سخ بلهسخ طردسخ کردهسخ بودند.خسروشاهی:
سخ شماسخ تاسخ چهسخ زمانیسخ درسخ پروسهسخ جمعسخ فعالینسخ مشغولسخ بهسخ تدوینسخ قانونسخ کارسخ شرکتسخ داشتید؟فتاحی:

سخ بهسخ همسخ خوردسخ .سخ چونسخ پسسخ ازسخ چندسخ جلسهسخ کهسخ منسخ رفتمسخ ازسخ انجمنسخ اسلمیسخ خواسششتندسخ کششهسخ نماینششدهسخ معرفششیسخ کنششدسخ وسخ آنسخ موقششعخسروشاهی:
انجمنسخ اسلمیسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ شکلسخ نگرفتهسخ بودسخ وسخ شوراسخ بود.اینسخ راسخ تاییدسخ میسخ کنمسخ کهسخ فروهشرسخ مشیسخ خواسشتسخ ایشنسخ راسخ بشهسخ طبقشهسخ کشارگر
بفهماندسخ کهسخ دولت،سخ دولتسخ سرمایهسخ استسخ وسخ قانونسخ کارسخ بایدسخ نوشتهسخ شودسخ تاسخ حدودسخ حقوقسخ سرمایهسخ وسخ کارگرسخ راسخ تعیینسخ کند.سخ ماسخ آنسخ موقعسخ شورا
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داشتیمسخ وسخ تمامسخ اینسخ چیزهاسخ راسخ نفیسخ کردهسخ بودیمسخ .سخ ماسخ باسخ یکسخ اطلعیهسخ حقوقسخ تمامسخ کششارگرانسخ زنششدانیسخ راسخ پرداخشتسخ کششردهسخ بششودیمسخ وسخ بشاسخ یششک
اطلعیهسخ صدهاسخ کارگرسخ راسخ استخدامسخ رسمیسخ کردهسخ بودیمسخ درسخ حالیسخ کهسخ استخدامسخ حتیسخ یکسخ کارگرسخ نیازمندسخ طیسخ مراحلسخ مختلفسخ قشانونیسخ در
شرایطسخ سرمایهسخ داریسخ است.سخ فروهرسخ داشتسخ بهسخ طبقهسخ کارگرسخ تلقینسخ میسخ کردسخ کهسخ دولتسخ ،سخ دولتسخ سرمایهسخ اسششتسخ وسخ شششماسخ هششمسخ کششارگرسخ هسششتید

بیاییدسخ حداقلسخ دستمزدسخ وسخ قانونسخ کارسخ راسخ تعیینسخ کنیم.
سخ سندیکاسخ راسخ همسخ درسخ مقابلسخ شوراسخ قرارسخ دادهسخ بود؟سخ درسخ حالیسخ کهسخ شماسخ شوراسخ داشتید.فتاحی:

سخ سندیکاسخ راسخ همسخ درمقابلسخ شوراسخ علمسخ کردهسخ بود.سخ چونسخ درسخ آنسخ زمانسخ شوراسخ گامیسخ بششهسخ جلششوسخ بششودسخ وسخ خششودشسخ راسخ درسخ چهششارچوبخسروشاهی:
قانونسخ دولتیسخ تعریفسخ نمیسخ کردسخ وسخ قانونسخ راسخ قبولسخ نداشت.سخ اساسنامهسخ اشسخ راسخ خودشسخ راسخ تعریفسخ کردهسخ بود.بنابراینسخ سشندیکاسخ گشامیسخ بشهسخ پشس
بود.سخ حالسخ عدهسخ ایسخ میسخ گویندسخ کهسخ ماسخ همانسخ موقعسخ ازسخ سندیکاسخ دفاعسخ کردیم.خبسخ آنسخ موقششعسخ شششماسخ راسششتسخ بودیششدسخ کشهسخ ازسخ سشندیکاسخ دفششاعسخ مشی

کردید.سخ سندیکایسخ انقلبیسخ همسخ داشتیم.سخ مثلسخ سندیکایسخ پروژهسخ آبادانسخ ،سخ سندیکایسخ چاپسخ خانهسخ ها.
سخ پایهسخ اینسخ سندیکاهاسخ متکیسخ برسخ مجمعسخ عمومیسخ بود؟فتاحی:

سخ بلهسخ .همهسخ چیزسخ بود.حزبسخ تودهسخ تبلیغسخ سندیکاسخ میسخ کردسخ وسخ النسخ میسخ گویششدسخ مشاسخ آنسخ موقششعسخ مششیسخ گفششتیم.سخ آنسخ موقششعسخ ایششنسخ حششرفخسروشاهی:
ارتجاعیسخ بود.سخ آنسخ روزسخ بازگشتسخ بهسخ عقبسخ بود.سخ ماسخ درسخ شوراهاسخ هزارسخ گامسخ جلوترسخ بودیمسخ وسخ مدیرسخ راسخ خودمانسخ انتخابسخ میسخ کردیم.

سخ بعدسخ ادامهسخ شوراهاسخ بهسخ کجاسخ رسید؟فتاحی:
سخ سالسخ شصتسخ باسخ شروعسخ جنگسخ شوراسخ هاسخ تضعیفسخ شد.سخ پایگاهسخ اصلیسخ رزمنششدهسخ کشارگرانسخ درسخ خوزسششتانسخ تخریششبسخ شششدسخ وسخ همششهخسروشاهی:

سخ سخ نفششرسخ درسخ چشارتسخ سشازمانی20آوارهسخ شهرهایسخ دیگرسخ شدند.سخ تعدادسخ کارکنانسخ درسخ هرسخ قسمتسخ فنیسخ خیلیسخ بیشسخ ترسخ ازسخ حدسخ لزمسخ شد.سخ مثلسخ اگششر
سخ تراشسخ کارسخ درسخ پالیشگاهسخ مشغولسخ کارسخ بود.سخ رژیمسخ ازسخ اینسخ قضیهسخ سوءسخ استفادهسخ کرد.سخ قانونسخ دادگاهسخ هایسخ بدوی500درسخ تراشکاریسخ نیازسخ بودسخ ،سخ 

وسخ تجدیدنظرسخ درونسخ کارخانجاتسخ وسخ صنایعسخ طیسخ لیحهسخ ایسخ توسطسخ دولتسخ تصویبسخ شششدسخ کششهسخ بششهسخ ایششنسخ بهششانهسخ توسششطسخ افششرادسخ انجمششنسخ اسششلمی
کارگرانسخ مبارزسخ راسخ شناساییسخ ،سخ اخراجسخ ،سخ بازنشستهسخ ،سخ دستگیرسخ وسخ گاهیسخ حتیسخ اعدامسخ کردند.

سخ ،سخ بنیسخ صدرسخ برایسخ بازدیدسخ ازسخ صنعتسخ نفتسخ آمدسخ وسخ گفتسخ “شششوراسخ پششوراسخ مالیششدهسخ ”سخ وسخ مششاسخ از60ازسخ اینسخ زمانسخ تصفیهسخ هاسخ شروعسخ شد.درسخ اوائلسخ سالسخ 
یکسخ تابلویسخ گردشسخ بهسخ راستسخ ممنوعسخ درسخ خیابانسخ عکسسخ گرفتیمسخ وسخ درسخ صفحهسخ اولسخ نشریهسخ مانسخ بهسخ نامسخ پیشتازسخ نوشتیمسخ :”سخ بنیسخ صدرسخ ،سخ گششردش
بهسخ راستسخ ممنوع”سخ بعدسخ درسخ زیرشسخ همسخ نوشتیمسخ کهسخ “شورایسخ بیسخ قدرتسخ مثلسخ تفنگسخ بیسخ فشنگسخ است”.مخالفسخ باسخ شوراسخ درسخ هیششاتسخ وزیششرانسخ و

دولتسخ بازرگانسخ همسخ وجودسخ داشت.سخ بازرگانسخ گفتهسخ بودسخ کهسخ ماسخ بادسخ میسخ خواستیمسخ طوفانسخ شد.بهسخ هرسخ حالسخ طوفانسخ بود.
سخ آنسخ هاسخ میسخ خواستندسخ بهسخ آرامیسخ قدرتسخ راسخ تحویلسخ بگیرند.فتاحی:

سخ دقیقاسخ .سخ کهسخ ارتشسخ بماندسخ وسخ خبریسخ نشود.سخ بعدسخ قدرتسخ کارگرانسخ راسخ همسخ درسخ انقلبسخ دیدهسخ بودندسخ کهسخ اگرسخ واقعاسخ بهسخ میششدانسخ بیاینششدخسروشاهی:
کسیسخ جلودارشانسخ نیست.بنابرینسخ ازسخ همانسخ ابتداسخ برایسخ سرکوبسخ جنبشسخ کارگریسخ برنامهسخ ریزیسخ کردند.سخ بهسخ قولسخ مسئولسخ خانهسخ کارگرسخ حسششن
صادقیسخ باسخ دستورسخ بهشتیسخ ،سخ خامنهسخ ایسخ وسخ رفسنجان(حزبسخ جمهوریسخ اسلمی)سخ بهسخ خانهسخ کارگرسخ حملهسخ کردندسخ وسخ فعالینسخ کارگرانسخ راسخ ازسخ آنسخ جا
بیرونسخ کردندسخ وسخ سرکوبسخ کردند.سخ عدهسخ ایسخ همسخ کشتهسخ شدند.سخ مصاحبهسخ صادقیسخ درسخ روزنامهسخ کششارسخ وسخ کششارگرسخ موجششودسخ اسششت.سخ آقششایسخ غرضشی
وزیرسخ نفتسخ وسخ توکلیسخ وزیرسخ کارسخ باسخ بخشسخ نامهسخ ایسخ همهسخ شوراهایسخ کشارگریسخ راسخ غیرقشانونیسخ اعلمسخ کردنشدسخ وسخ درسخ اواخشرسخ سشالسخ شصشتسخ حملشه

کردندسخ وسخ همهسخ فعالینسخ شوراهاسخ راسخ ازسخ تبریزسخ ،سخ اصفهانسخ وسخ نقاطسخ دیگرسخ دستگیرسخ کردندسخ وسخ بهسخ اوینسخ بردند.
سخ آمارسخ تقریبیسخ ازسخ تعدادسخ کسانیسخ ازسخ فعالینسخ شوراهاسخ کهسخ دستگیرسخ شدندسخ ندارید؟فتاحی:

سخ نفرسخ راسخ دستگیرسخ وسخ بهسخ اوینسخ بردندسخ وسخ نگهسخ داشتند.سخ آخرینسخ افرادسخ بعدسخ ازسخ هفشتسخ سشالسخ آزادسخ شششدند.سخ ازسخ یششکسخ مششاهسخ تشا140سخ حدودسخ خسروشاهی:
هفتسخ سالسخ درسخ زندانسخ نگهسخ داشتند.

سخ شماسخ درسخ چهسخ دورهسخ ایسخ بهسخ زندانسخ رفتیدسخ ؟سخ آیاسخ جزوسخ سریسخ اولسخ دستگیرشدگانسخ بودید؟فتاحی:
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سخ همانسخ روزسخ اولسخ منسخ راسخ جمعهسخ دستگیرسخ کردندسخ وسخ درسخ اوینسخ نگهسخ داشتند.سخ درسخ آنسخ مقطعسخ شوراهاسخ یکسخ حرکتسخ القاسخ شدهسخ بهسخ طبقششهخسروشاهی:
کارگرسخ بود.سخ ماسخ تصمیمسخ نگرفتیمسخ کهسخ شوراسخ درستسخ کنیمسخ ،سخ موقعیتسخ جامعهسخ اینسخ راسخ بهسخ ماسخ تحمیششلسخ کششردسخ کششهسخ تشششکلیسخ درسششتسخ کنیششمسخ وسخ آنسخ را
شوراسخ بنامیمسخ .سخ حالسخ اینکهسخ چراسخ اسمشسخ راسخ شوراسخ گذاشتیمسخ بایدسخ سرشسخ بحثسخ کرد.سخ ولیسخ همانسخ موقعسخ سازمانسخ هاییسخ بودندسخ کششهسخ تبلیششغسخ سششندیکا
میسخ کردند.سخ دولتسخ بازرگانسخ همسخ بهسخ طورسخ مشخصسخ تبلیغسخ سندیکاسخ میسخ کردسخ وسخ میسخ خواستسخ بهسخ طبقهسخ کارگرسخ بقبولندسخ کهسخ ازسخ اعمالسخ قششدرتسخ در

محیطسخ کارسخ دستسخ برداردسخ وسخ قانونسخ کارسخ راسخ تصویبسخ کندسخ وسخ زیرسخ چترسخ سرمایهسخ داریسخ برود.
سخ آیاسخ بهسخ اینسخ دلیلسخ ازسخ سندیکاسخ سخنسخ میسخ گفتندسخ کهسخ بدنهسخ جنبشسخ کارگریسخ ازسخ موقعیتسخ تصمیمسخ گیریسخ وسخ دخالتسخ گششریسخ عقششبسخ رودسخ وفتاحی:

کسانیسخ بهسخ عنوانسخ مسئولسخ سندیکاسخ باسخ دولتسخ مذاکرهسخ کنندسخ وسخ دولتسخ بتواندسخ درسخ پروسهسخ ایسخ خواستسخ خودسخ راسخ بهسخ آنسخ هاسخ بقبولندسخ وسخ اینسخ باسخ وجود
شوراهاسخ برایسخ دولتسخ سختسخ بود؟

سخ دقیقا.سخ جامعهسخ سرمایهسخ داری.سخ وقتیسخ کهسخ مسششئلهسخ سشندیکاسخ راسخ قبششولسخ کنشی،سخ اساسششنامهسخ اشسخ بایششدسخ بشهسخ تصشویبسخ برسششدسخ وسخ بایشدسخ درخسروشاهی:
چهارچوبسخ اساسنامهسخ حرکتسخ کرد.سخ بهسخ علوهسخ رژیمسخ ،سخ دولتسخ وسخ وزارتسخ کارسخ راسخ بایدسخ قبولسخ داشتهسخ باشی.سخ شششوراسخ همچنیششنسخ چیششزیسخ نبششودسخ وسخ نششه
رژیمسخ وسخ نهسخ دولتسخ راسخ قبولسخ نداشت.اساسنامهسخ خودشسخ راسخ داشتسخ وسخ حرکتسخ خودشسخ راسخ پیشسخ میسخ برد.سخ بازرگانسخ آنسخ موقعسخ مدیریتسخ راسخ عششوض

میسخ کردسخ کهسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ وسخ گازسخ زورشسخ نرسید.
بعدسخ سرکوبسخ سالسخ شصتسخ شروعسخ شدسخ وسخ چونسخ هنوزسخ جوسخ انقلبیسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ وجودسخ داشتسخ ،سخ وقتیسخ مجبورسخ شدندسخ کهسخ مدیرانسخ انقلبششی
منصوبسخ شوراهاسخ راسخ عوضسخ کنندسخ ،سخ ناچارسخ شدندسخ دوبارهسخ ازسخ کارگرانسخ عضوسخ انجمنسخ اسلمیسخ بهسخ عنوانسخ مدیرانسخ نفتسخ انتخابسخ کننششد.نتوانسششتند

دوبارهسخ ازسخ طاغوتیسخ هاسخ استفادهسخ کنند.
سخ وقتیسخ شماسخ راسخ دستگیرسخ کردندسخ ،سخ عکسسخ العملسخ جنبشسخ کارگریسخ بهسخ دستگیریسخ شماسخ چگونهسخ بود؟فتاحی:

سخ بهسخ طورسخ کلیسخ اینسخ امرسخ همزمانسخ باسخ سیسخ خردادسخ وسخ سرکوبسخ عمومیسخ جامعهسخ شدهسخ بودسخ کهسخ ترورسخ ،سخ انفجارسخ وسخ وحشششتسخ درسخ جششامعهخسروشاهی:
فراگیرسخ بود.سخ ازسخ اینسخ جوسخ استفادهسخ کردندسخ وسخ درسخ ماهسخ دهمسخ سالسخ شصتسخ انحللسخ شورایسخ نفتسخ راسخ اعلمسخ کردند.خردادسخ شصتسخ راسخ درسخ نظرسخ بگیرید
وسخ وضعیسخ کهسخ برسخ جامعهسخ حاکمسخ بود.سخ برسخ خیلیسخ ازسخ کارخانهسخ هاسخ مسلطسخ شدهسخ بودندسخ اماسخ هنوزسخ برسخ نفتسخ ،سخ گازسخ وسخ پتروشیمیسخ مسلطسخ نبودندسخ کشهسخ ایششن
امرسخ درسخ ماهسخ دهمسخ سالسخ شصتسخ صورتسخ گرفت.سخ درسخ اینسخ زمانسخ شوراهاسخ راسخ منحلسخ وسخ فعالینسخ آنسخ راسخ دسششتگیرسخ وسخ راهششیسخ زنششدانسخ نمودنششد.سخ مششاسخ سششتاد

اصلیسخ مانسخ راسخ ازسخ دستسخ دادهسخ بودیمسخ وسخ خوزستانسخ راسخ نداشتیم.سخ همهسخ درسخ هتلسخ هاسخ بدونسخ غذاسخ آوارهسخ بودیم.
سخ علتسخ تاکیدسخ شماسخ برسخ نفتسخ جنوبسخ چیست؟سخ چونسخ خودتانسخ اصالتاسخ جنوبیسخ بودید؟فتاحی:

650سخ نهسخ قدرتسخ واقعیسخ ماسخ درسخ جنوبسخ بود.سخ صادراتسخ ،سخ وارداتسخ وسخ تمامسخ اسکلهسخ هاسخ آنجاسخ متمرکزسخ بود.سخ پالیشگاهسخ آبادانسخ روزیسخ خسروشاهی:
سخ هزارسخ بشکهسخ جمعاسخ تولیدسخ میسخ کردند.سخ تمامسخ قدرتسخ بسیج400هزارسخ بشکهسخ تولیدسخ میسخ کرد.سخ چهارسخ پالیشگاهسخ تبریزسخ ،سخ تهرانسخ ،سخ شیرازسخ وسخ اصفهانسخ 

،سخ سازماندهیسخ وسخ تجربیاتسخ کارگریسخ همسخ درسخ خوزستانسخ بود.
سخ جنگسخ خیلیسخ لطمهسخ زد؟فتاحی:

اینسخ جنگسخ کهسخ بهسخ قولسخ خمینیسخ نعمتسخ الهیسخ بودسخ بیشترینسخ لطمهسخ راسخ زدسخ وسخ مصیبتسخ واقعیسخ بششرایسخ مششردمسخ ایششرانسخ وسخ طبقششهسخ کششارگرخسروشاهی:سخ 
بود.سخ جنگسخ تاثیرسخ بسیارسخ منفیسخ داشت.سخ واقعیتسخ اینسخ استسخ کهسخ کلسخ خوزستانسخ برسخ رویسخ نفتسخ ایستادهسخ بودسخ وسخ وقششتیسخ جنششگسخ کششارگرانسخ راسخ آواره
کردسخ ماسخ همسخ فهمیدیمسخ کهسخ قدرتسخ واقعیسخ خودسخ راسخ ازسخ دستسخ دادهسخ ایم.سخ ماسخ بهسخ ضعفسخ کشیدهسخ شدیمسخ وسخ ازسخ ایششنسخ ضششعفسخ اسششتفادهسخ کردنششد.مثلسخ در

سخ کارگرسخ نشستهسخ بودندسخ ،سخ چونسخ ازسخ جاهایسخ دیگرسخ آمدهسخ بودند.سخ بششاسخ اسششتفادهسخ از800سخ کارگرسخ میسخ خواستسخ ،سخ 300تعمیراتسخ پالیشگاهسخ تهرانسخ کهسخ 
همینسخ شرایطسخ شروعسخ بهسخ تصفیهسخ کردنسخ ،سخ اخراجسخ وسخ بازنشستگیسخ کارگرانسخ کردند.
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بخش هشتم

تدوین قانون کار توسط حکومت نوپا

سخ اجازهسخ دهیدسخ بهسخ مسئلهسخ قانونسخ کارسخ جدیدسخ برگردیمسخ کهسخ شماسخ همسخ درسخ تدوینسخ آنسخ چندسخ جلسهسخ ایسخ شرکتسخ داششتید.سخ مشیسخ ششودسخ توضشیحفتاحی:
دهیدسخ وقتیسخ بهسخ شماسخ اجازهسخ حضورسخ درسخ جلساتسخ تدوینسخ قانونسخ کارسخ راسخ ندادند،سخ چهسخ کسانیسخ متصدیسخ کارسخ شدندسخ وسخ قانونسخ کارسخ راسخ نوشتند؟

سخ وقتیسخ رژیمسخ سرکارسخ آمدسخ باسخ توجهسخ بهسخ تسلطسخ وسخ قدرتسخ واقعیسخ شوراهایسخ کارگریسخ رویسخ محیطسخ هایسخ کارسخ ،سخ رژیمسخ بهسخ اینسخ نتیجهخسروشاهی:
سخ بهمششنسخ خمینششیسخ از23رسیدسخ کهسخ طیسخ چندسخ مرحلهسخ شوراهاسخ راسخ بهسخ عقبسخ نشینیسخ وادارسخ کند.درسخ مرحلهسخ اولسخ ،سخ اگرسخ بهسخ یششادسخ داشششتهسخ باشششیدسخ درسخ روزسخ 

کارگرانسخ خواستسخ تاسخ بهسخ سرکارسخ خودسخ برگردنشدسخ ،سخ بشهسخ اعتصشابسخ پایشانسخ دهنشدسخ سخ وسخ اسشلحهسخ هشاسخ راسخ هشمسخ تحویشلسخ دهنشد.سخ کشارگرانسخ بشهسخ سشرکار
برگشتند.منتهیسخ کارگرانسخ درسخ صنایعسخ بزرگسخ کماکانسخ شوراسخ داشتندسخ وسخ اعمالسخ قدرتسخ میسخ کردند.سخ 

بنابرینسخ رژیمسخ تصمیمسخ گرفتسخ کهسخ درسخ مرحلهسخ بعدیسخ محیطسخ هایسخ کارسخ راسخ تصفیهسخ کنندسخ وسخ ازسخ اینسخ وضعیتسخ خارجسخ کنند.برایسخ اینسخ هدفسخ انجمن
هایسخ اسلمیسخ راسخ تاسیسسخ کردندسخ وسخ ازسخ برخیسخ کارگرانسخ مذهبیسخ برایسخ تصفیهسخ بقیهسخ استفادهسخ کردند.سخ بدینسخ ترتیبسخ توانستندسخ کارگرانسخ مبششارزسخ را
ازسخ محیطسخ هایسخ کارسخ تصفیهسخ کنند.سخ علوهسخ برسخ اینسخ زمینهسخ نظریسخ چنینسخ تحرکاتیسخ نیزسخ بایدسخ ایجادسخ میسخ شد.سخ میسخ بایستسخ بهسخ کارگرانسخ میسخ فهماندند

کهسخ جامعهسخ ،سخ جامعهسخ سرمایهسخ داریسخ استسخ وسخ شوراسخ متعلقسخ بهسخ اینسخ جامعهسخ نیست،سخ ابزارسخ دیگریسخ نیازسخ است.سخ 
اکثرسخ سازمانسخ هایسخ سیاسیسخ درسخ آنسخ موقعسخ طرفدارسخ شوراسخ بودندسخ وسخ برخیسخ همسخ نه.آنسخ هاسخ کهسخ طرفدارسخ شوراسخ بودندسخ خیلیسخ دیرترسخ بهسخ طرفسخ پذیرش
قطعیسخ حاکمیتسخ درسخ محیطسخ کارسخ رفتند.سخ اماسخ سازمانسخ هاییسخ مانندسخ حزبسخ تودهسخ وسخ فداییسخ اکثریتسخ ازسخ همانسخ ابتداسخ رژیمسخ سرمایهسخ راسخ پذیرفتندسخ وسخ در
مسائلسخ کارگریسخ همسخ مبلغسخ پیشبردسخ سندیکاسخ بودند.چندسخ سندیکایسخ انقلبیسخ همسخ بودسخ کهسخ فراترسخ ازسخ اینسخ هاسخ مثلسخ یششکسخ شششوراسخ عمششلسخ مششیسخ کردنششد.
پروژهسخ پذیرشسخ نظریسخ سرمایهسخ داریسخ ازسخ طرفسخ کارگرانسخ وسخ تنسخ دادنسخ بهسخ مدیرانسخ دولتیسخ وسخ دولتسخ ازسخ کانالسخ وزارتسخ کارسخ پیشسخ مششیسخ رفششت.سخ آن
موقعسخ آقایسخ فروهرسخ خیلیسخ کارگرانسخ مبارزسخ راسخ تشویقسخ بهسخ سندیکاسخ میسخ کردسخ وسخ درسخ خانهسخ کارگرسخ سخنرانیسخ میسخ کرد.سخ بهسخ شوراسخ حملهسخ نمششیسخ کششرد

ولیسخ درسخ عینسخ حالسخ مبلغسخ رسمیسخ سندیکاسخ بودسخ وسخ میسخ گفتسخ اینسخ استسخ کهسخ سندیکاسخ بهسخ دردسخ شماسخ میسخ خورد.
سخ شماسخ فکرسخ میسخ کنیدسخ سندیکاسخ مناسبسخ برایسخ سیستمسخ سرمایهسخ داریسخ اسششتسخ وسخ کششارگریسخ کششهسخ درسخ سششندیکاسخ مشششغولسخ اسششتسخ نمششیسخ توانششدفتاحی:

سیستمسخ راسخ زیرسخ پاسخ بگذارد؟
سخ نهسخ ماسخ درسخ مرحلهسخ انقلبسخ سندیکایسخ انقلبیسخ همسخ داشتیم.خسروشاهی:
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سخ منظورمسخ آنسخ هاسخ نیستسخ .سخ منظورمسخ سندیکاهاییسخ استسخ کهسخ فروهرسخ مبلغسخ اشسخ بود.فتاحی:
سخ دقیقا.سخ اونسخ نگاهشسخ بهسخ سرمایهسخ داریسخ وسخ تسلطسخ اشسخ برسخ جامعهسخ بودسخ وسخ میسخ خواستسخ کهسخ طبقششهسخ کششارگرسخ راسخ درسخ محششدودهسخ قششانونیخسروشاهی:

خفهسخ کندسخ کهسخ پایشسخ راسخ ازسخ آنسخ فراترسخ نگذاردسخ وسخ بهسخ طبقهسخ کارگرسخ بفهماندسخ کهسخ قدرتسخ حاکمیتسخ وسخ کارخانهسخ متعلقسخ بهسخ سششرمایهسخ اسششتسخ نششهسخ طبقششه
کارگر.سخ درسخ جامعهسخ سرمایهسخ داریسخ دموکراسیسخ درسخ کنارسخ دربسخ کارخانهسخ مششیسخ ایسششتد.سخ درسخ همیششنسخ کشششورهایسخ پیشششرفتهسخ صششنعتی،سخ تظششاهراتسخ و
اعتراضسخ درسخ سطحسخ جامعهسخ استسخ اماسخ درسخ کارخانهسخ بایدسخ مطیعسخ باشی.میسخ تششوانیسخ اعتصششابسخ کنششیسخ امششاسخ دموکراسششیسخ واردسخ کارخششانهسخ نمششیسخ شششود.
حاکمیتسخ کارگرسخ درسخ کارخانهسخ صفرسخ است.سرمایهسخ وسخ سودسخ بورژوازیسخ ازسخ دستسخ طبقهسخ کششارگرسخ محفششوظسخ اسششتسخ وسخ اساسششاسخ بششهسخ کششارگرسخ اجششازه

حاکمیتسخ راسخ نمیسخ دهند.سخ 
سخ لبدسخ شماسخ میسخ خواستیدسخ اینسخ راسخ بهسخ بحثسخ قانونسخ کارسخ مرتبطسخ کنید.فتاحی:

سخ میسخ خواستمسخ بگویمسخ کهسخ داشتندسخ زمینهسخ نظریسخ قانونسخ کارسخ راسخ همسخ درسخ جامعهسخ ایجادسخ میسخ کردندسخ وسخ بهسخ کارگرسخ میسخ فهماندنششدسخ کششهخسروشاهی:
توسخ بایدسخ درسخ جامعهسخ سرمایهسخ داریسخ کارسخ کنیسخ وسخ جامعهسخ سرمایهسخ داریسخ همسخ قوانینسخ خاصسخ خودشسخ راسخ داردسخ کهسخ اینسخ است.سخ فروهرسخ هششمسخ تبلیششغسخ مششی
کردسخ کهسخ حالسخ بیاییدسخ قانونسخ کارسخ راسخ تدوینسخ کنیم.سخ یکسخ عدهسخ ایسخ همسخ میسخ رفتندسخ وسخ منسخ همسخ خودمسخ سهسخ جلسهسخ رفتمسخ کهسخ مششادهسخ بششهسخ مششادهسخ قششوانینسخ را
میسخ خواندندسخ وسخ دربارهسخ آنسخ بحثسخ میسخ کردند.سخ میسخ خواستندسخ تصویبشسخ کنند.سخ اماسخ پسسخ ازسخ مسائلسخ دیگرسخ وسخ سرکوبسخ هاسخ قضیهسخ منتفیسخ شدسخ وسخ بعد

همسخ اعلمسخ شدسخ کهسخ انجمنسخ اسلمیسخ بایدسخ افرادسخ راسخ باسخ نامهسخ معرفیسخ کند،سخ چونسخ هنوزسخ خانهسخ کارگرسخ درسخ اختیارسخ فعالینسخ کارگریسخ بود.
سخ بعدسخ یکسخ عدهسخ کارگرانسخ کارخانهسخ هایسخ دیگرسخ ازسخ طریقسخ انجمنسخ اسلمیسخ بهسخ اینسخ جلساتسخ رفتند.سخ چونسخ درسخ شرکتسخ نفتسخ انجمنسخ اسلمیسخ نبود
وسخ شوراسخ بودسخ ،سخ عدهسخ ایسخ همسخ ازسخ شرکتسخ نفتسخ باسخ کارتسخ شوراسخ شرکتسخ میسخ کردند.سخ اینسخ قضشیهسخ تششدوینسخ قشانونسخ کششارسخ معلشقسخ شششد.بشاسخ اتمشامسخ دوره
دولتسخ موقتسخ ،سخ برکناریسخ فروهرسخ وسخ آمدنسخ توکلیسخ بهسخ عنوانسخ وزیرسخ کار،سخ سخ توکلیسخ مطرحسخ کردسخ کهسخ ماسخ درسخ جششامعهسخ خششودسخ سششرمایهسخ دارسخ وسخ کششارگر
نداریمسخ .سخ ماسخ کارپذیرسخ وسخ کارآفرینسخ داریم.سرمایهسخ دارانسخ راسخ کارآفرینسخ وسخ کارگرانسخ راسخ کارپذیرسخ نامید.حتیسخ میسخ خواستسخ اسمسخ کارگرسخ راسخ هششم
کیکنیششم.سخ تششوکلی ازسخ جامعهسخ حذفسخ کند.توکلیسخ گفتسخ کهسخ اساساسخ ماسخ نیازیسخ بهسخ قانونسخ کارسخ نداریمسخ وسخ برسخ اساسسخ قششانونسخ اجشارهسخ اسششلمیسخ عمشلسخ م
گفتسخ کهسخ برسخ اساسسخ بابسخ اجارهسخ ،سخ کارگرسخ وسخ کارفرماسخ بهسخ شکلسخ فردیسخ صحبتسخ کنندسخ وسخ برسخ سرسخ مزدسخ وسخ شرایطسخ توافقسخ کنند.سخ سخ بنششابرینسخ دیگششرسخ بششه

قانونسخ کارسخ نیازیسخ نمیسخ باشد.سخ 
سخ انجمنسخ اسلمیسخ همسخ حمایتسخ کرد؟فتاحی:

سخ دقیقا.خسروشاهی:
سخ اولینسخ تقابلسخ کارگرانسخ درسخ بعدسخ اجتماعیسخ باسخ اینسخ پیشنهادسخ قانونسخ اجارهسخ جمهوریسخ اسلمیسخ چهسخ بود؟فتاحی:

سخ درسخ جامعهسخ علیسخ رغمسخ سرکوبسخ هاسخ هنوزسخ جوسخ انقلبیسخ وجودسخ داشت.سخ کارگرانسخ نسبتسخ بششهسخ حرکششاتسخ وسخ جانفشششانیسخ هششاییسخ کششهخسروشاهی:
کردهسخ بودندسخ ،سخ انتظششاراتسخ وسششیعیسخ داششتند.سخ کششارگرانسخ هنشوزسخ درسخ کارخشانهسخ عقشبسخ نششینیسخ نکشردهسخ بودنشدسخ وسخ مشدیرانسخ دولششتیسخ راسخ قبششولسخ نمشی
کردند.بنابراینسخ درسخ مقابلسخ اینسخ حرکتسخ طغیانیسخ شکلسخ گرفتسخ وسخ تومارهایسخ وسیعیسخ درسخ صنایعسخ مختلفسخ علیششهسخ تششوکلیسخ امضششاسخ شششد.سخ بشهسخ همیششن
دلیلسخ مجلسسخ قانونسخ کارسخ توکلیسخ راسخ پسسخ فرستاد.سخ قانونسخ کارسخ دیگریسخ همسخ نوشتهسخ شدسخ کهسخ آنسخ همسخ پششسسخ فرسششتادهسخ شششدسخ وسخ ایششنسخ رونششدسخ کماکششان

ادامهسخ پیداسخ کردسخ تاسخ جاییسخ کهسخ ...
سخ چندسخ بارسخ اینسخ رفتسخ وسخ برگشتسخ هایسخ قانونسخ کارسخ اتفاقسخ افتاد؟فتاحی:

سخ هفتسخ یاسخ هشتسخ بار.اینسخ کشمکشسخ هاسخ دوازدهسخ سالسخ طولسخ کششید.آخریششنسخ بشارسخ کششهسخ قششانونسخ کشارسخ درسخ مجلششسسخ تصششویبسخ شششدسخ ،خسروشاهی:
چندینسخ بارسخ توسطسخ شورایسخ نگهبانسخ قانونسخ اساسیسخ ردسخ شدسخ وسخ قانونسخ کارسخ برایسخ اصلحسخ بهسخ مجلسسخ فرستادهسخ شد.سخ ایششنسخ رونششدسخ رفششتسخ وسخ برگشششت

مصلحتسخ نظامسخ راسخ مطرحسخ کردسخ وسخ گفتسخ شوراییسخ بایدسخ تشکیلسخ شودسخ تاسخ اختلفسخ بیششنسخ شششورایتشخیصسخ ادامهسخ یافتسخ تاسخ اینکهسخ خمینیسخ شورایسخ 
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نگهبانسخ وسخ مجلسسخ شورایسخ اسلمیسخ راسخ حلسخ کند.سخ بخشسخ زیادیسخ ازسخ قانونسخ کارسخ توسطسخ مجمعسخ تشخیصسخ نظامسخ حذفسخ شدسخ وسخ نهایتششاسخ قششانونسخ کششار
ارتجاعیسخ فعلیسخ تصویبسخ شد.تازهسخ همینسخ قانونسخ فعلیسخ کارسخ همسخ ازسخ روزسخ اولسخ تاکنونسخ اجراسخ نشدهسخ است.

سخ یعنیسخ مواردسخ مثبتیسخ داخلسخ قانونسخ کارسخ است؟فتاحی:
سخ اشتباهسخ وسخ ارتجاعیسخ استسخ چونسخ حقسخ کارگرسخ راسخ برایسخ تشکلسخ بهسخ رسمیتسخ نشناختهسخ اسششت.سخ فقششطسخ فعلیسخ اساساسخ بنیادسخ قانونسخ کارسخ خسروشاهی:سخ 

گفتهسخ استسخ کهسخ شورایسخ اسلمیسخ یاسخ انجمنسخ اسلمیسخ یاسخ انجمنسخ هایسخ صنفیسخ مششیسخ توانیششدسخ تشششکیلسخ دهیششد.سخ درسخ ایششنسخ قششانونسخ تمششامسخ اختیششاراتسخ بششه
شورایسخ اسلمیسخ کارسخ واگذارسخ شدهسخ است.مثلسخ درسخ قانونسخ کارسخ آمدهسخ استسخ کهسخ اخراجسخ کارگرسخ باسخ توافقسخ شورایسخ اسلمیسخ کارسخ ممکششنسخ اسششتسخ و
چنانچهسخ میسخ دانیمسخ همیشهسخ شورایسخ اسلمیسخ بازویسخ راستسخ دولتسخ سرمایهسخ بودهسخ وسخ هنوزسخ همسخ هست.سخ بنابراینسخ میسخ بینیمسخ کهسخ کارگرانسخ راسخ فلهسخ ای

کیکنندسخ وسخ خبریسخ همسخ نمیسخ شود.سخ  اخراجسخ م
سخ تصویبسخ میسخ شودسخ یعنیسخ درسخ دورهسخ ایسخ کهسخ انقلبسخ سرکوبسخ ،سخ جنگسخ تمامسخ وسخ فضایسخ جامعهسخ عوضسخ شششده69سخ قانونسخ کارسخ حدودسخ سالسخ فتاحی:

است.سخ مسئلهسخ دیگریسخ کهسخ شماسخ اشارهسخ کردیدسخ مسئلهسخ تشکیلسخ شوراهایسخ اسلمیسخ ،سخ انجمنسخ هایسخ اسلمیسخ وسخ خانهسخ کششارگرسخ اسششت.سخ مششیسخ خششواهم
بپرسمسخ کهسخ پروسهسخ شکلسخ گیریسخ شوراهایسخ اسلمیسخ وسخ خانهسخ کارگرسخ چگونهسخ بود؟سخ آیاسخ اولسخ انجمنسخ هایسخ اسلمیسخ شکلسخ گرفتند؟

سخ خمینیسخ گفتسخ کهسخ همهسخ کارگرسخ هستندسخ وسخ خداسخ همسخ کارگرسخ استسخ وسخ همهسخ روزهاسخ همسخ روزسخ کارگرسخ است.سخ توکلیسخ همسخ کهسخ گفتخسروشاهی:
اساساسخ قانونسخ کارسخ راسخ قبولسخ نداریم.سخ منتهیسخ تحتسخ فشارسخ مبارزهسخ کارگرانسخ ،سخ اولسخ دولتسخ مجبورسخ بهسخ قبولسخ ایششنسخ واقعیششتسخ شششدسخ کششهسخ درسخ جششامعهسخ دو
طبقهسخ کارگرسخ وسخ سرمایهسخ دارسخ وجودسخ داردسخ وسخ بایدسخ یکسخ قانونیسخ بینسخ اینسخ دوسخ تصویبسخ شد.سخ مسئلهسخ دیگرسخ اینسخ بودسخ کهسخ جمهشوریسخ اسشلمیسخ سخ ناچشار
شدسخ کهسخ روزسخ اولسخ ماهسخ میسخ راسخ بهسخ عنوانسخ روزسخ جهانیسخ کارگرسخ بهسخ رسمیتسخ بشناسد.سخ اینسخ دوسخ جنبهسخ مثبتسخ ازسخ ایششنسخ قششانونسخ کششارسخ فعلششیسخ بششود.سخ بشهسخ ایششن

مسئلهسخ برگردیم.
باسخ توجهسخ بهسخ وضعیتسخ انقلبیسخ وسخ اینسخ کهسخ رژیمسخ جدیدسخ موقعیتسخ کارگرسخ راسخ درسخ انقلبسخ مشششاهدهسخ کششردسخ ،سخ ازسخ روزسخ اولسخ بششرایسخ تضششعیفسخ مششوقعیت
کارگرسخ برنامهسخ ریزیسخ کرد.سخ درسخ جنبهسخ تشکلسخ یابیسخ یهسخ قولسخ حسنسخ صادقیسخ ازسخ طریقسخ حزبسخ جمهوریسخ اسلمیسخ وسخ بهسخ دستورسخ رفسنجانیسخ ،سخ خششامنه
ایسخ سخ وسخ بهشتیسخ اینهاسخ خانهسخ کارگرسخ راسخ ازسخ دستسخ فعالینسخ کارگریسخ گرفتندسخ وسخ افرادسخ انجمنسخ اسلمیسخ راسخ داخلسخ کارخانجاتسخ وسخ صنایعسخ سازماندهی
کردندسخ .سخ قانونسخ ضدسخ کارگریسخ درونسخ صنایعسخ وسخ کارخانجاتسخ راسخ برایسخ تصفیهسخ کارگرانسخ فعالسخ تصویبسخ کردنششدسخ وسخ ازسخ طریششقسخ اعضششایسخ انجمششن
اسلمیسخ سخ کارگرانسخ مبارزسخ راسخ شناساییسخ وسخ دستگیرسخ وسخ زندانیسخ کردند.سخ درسخ جوسخ سرکوبسخ وسخ حفقانیسخ کهسخ برایسخ نیروهایسخ سیاسیسخ وجودسخ داشششتسخ ،
بیشترسخ کارخانهسخ هاسخ راسخ تعطیلسخ کردند.سخ طیسخ یکسخ نمازجمعهسخ همسخ بهسخ خانهسخ کارگرسخ حملششهسخ کردنششدسخ وسخ آنسخ راسخ ازسخ دسششتسخ فعششالینسخ کششارگریسخ خششارج

ساختند.سخ 
درسخ اینسخ بحبوحهسخ خلسخ قدرتسخ درسخ کارخانجاتسخ وسخ صنایعسخ مختلفسخ وسخ تفوقسخ جوسخ پلیسشیسخ وسخ وحششتسخ ،سخ ازسخ طریششقسخ انجمشنسخ اسشلمیسخ ،سخ شششوراهای

سخ نفششرسخ مششی35اسلمیسخ راسخ درسخ کارخانهسخ هایسخ متوسطسخ سازماندهیسخ کردند،سخ چونسخ طبقسخ قانونسخ ،سخ شورایسخ اسلمیسخ کارسخ درسخ کارخانهسخ هششایسخ بششالیسخ 
تواندسخ شکلسخ بگیرد.سخ ازسخ ابتداسخ داستانسخ شوراهایسخ اسلمیسخ اینسخ بودسخ وسخ النسخ همسخ کهسخ حقوقسخ بگیرسخ دولتسخ شدهسخ اند.

سخ ازسخ طریقسخ انجمنسخ اسلمیسخ ،سخ شورایسخ اسلمیسخ راسخ سازمانسخ دادندسخ کهسخ بهسخ ابزارسخ سرکوبسخ طبقهسخ کارگرسخ طیسخ سیسخ سالسخ تششاسخ بشهسخ امششروزسخ تبششدیلسخ شششد.
جلوگیریسخ ازسخ هرگونهسخ حرکتسخ کارگریسخ ،سخ جلوگیریسخ ازسخ تشکلسخ یابیسخ کارگرانسخ وسخ شناساییسخ کارگرانسخ مبارزسخ ازسخ وظایفسخ شششورایسخ اسششلمی

کارسخ است.سخ آخرینسخ نمونهسخ واضحسخ اشسخ حملهسخ بهسخ کارگرانسخ سندیکایسخ شرکتسخ واحدسخ ،سخ بریدنسخ زبانسخ اسانلوسخ وسخ ایجادسخ پروندهسخ برایشسخ بود.سخ 
سخ پروسهسخ تشکیلسخ خانهسخ کارگرسخ فعلیسخ چقدرسخ طولسخ کشیدسخ وسخ آیاسخ توسطسخ شورایسخ اسلمیسخ بهسخ یکسخ نهادسخ دولتیسخ تبدیلسخ شد؟سخ فتاحی:

سخ خانهسخ کارگرسخ درسخ دستسخ فعالینسخ کارگریسخ بودسخ وسخ بعدسخ کهسخ بهسخ آنسخ حملهسخ شدسخ همانسخ اعضایسخ انجمنسخ اسششلمیسخ ماننششدسخ محجششوبسخ ،خسروشاهی:
توکلیسخ وسخ بقیهسخ جایگزینسخ شدندسخ وسخ مسئولینسخ خانهسخ کارگرسخ شدندسخ وسخ مخصوصاسخ درسخ دورهسخ رفسنجانیسخ درسخ شهرستانسخ هاسخ هششمسخ سششازماندهیسخ ایجششاد
کردند.سخ النسخ همسخ رفسنجانیسخ پشتسخ سرسخ انجمنسخ اسلمیسخ وسخ شورایسخ اسلمیسخ کارسخ است.سخ بششهسخ طششورسخ مشششخصسخ بششودجهسخ هنگفششتیسخ درسخ اختیارشششان
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گذاشتندسخ وسخ سازماندهیسخ کردند.سخ ازسخ همانسخ ابتداسخ باسخ خلسخ مبارزینسخ درسخ واحدسخ هایسخ کارسخ ،سخ اینسخ تشکلسخ هاسخ راسخ سازماندهیسخ کردندسخ ،سخ پیششسخ بردنشدسخ و
تاسخ بهسخ همینسخ امروزسخ همسخ سرکوبسخ کردند.

منتهیسخ همانسخ طورسخ سخ کهسخ میسخ دانیدسخ ،سخ درسخ سالسخ هایسخ اخیرسخ باسخ تششوجهسخ بششهسخ اختلفششاتسخ درونشیسخ شششانسخ وسخ آگششاهسخ شششدنسخ کششارگرانسخ ازسخ مششاهیتسخ اساسشی
شوراهایسخ اسلمیسخ ،سخ اینسخ هاسخ دیگرسخ هیچسخ چیزیسخ بهسخ جزسخ عدهسخ ایسخ حقوقسخ بگیرسخ نیستندسخ کهسخ درسخ واحدسخ هششایسخ مختلششفسخ خششودسخ راسخ شششورایسخ اسششلمی

کارسخ نامیدهسخ اند.سخ سخ 
سخ درسخ دورهسخ هاییسخ قابلسخ توجهسخ ،سخ فعالینسخ کارگریسخ میسخ گفتندسخ حالسخ کهسخ شوراهایسخ واقعیسخ نیستسخ ،سخ بگذارسخ بیششاییمسخ وسخ ازسخ طریششقسخ شششوراهایفتاحی:

اسلمیسخ کارسخ بهسخ خودسخ وسخ همکارانسخ مانسخ خدمتسخ کنیم.سخ اینسخ دورهسخ چقدرسخ طولسخ کشیدسخ وسخ شماسخ شاهدشسخ بودید؟
سخ سخ طبقسخ قانونسخ شورایسخ اسلمیسخ کارسخ ،سخ غیرسخ مسلمانسخ حقسخ کاندیدسخ شدنسخ نداردسخ وسخ اینسخ شاملسخ ارمنیسخ هاسخ ،سخ یهودیسخ هاسخ وسخ سایرسخ اقلیتخسروشاهی:

هایسخ مذهبیسخ همسخ میسخ شودسخ کهسخ نمیسخ توانندسخ عضوسخ شورایسخ اسلمیسخ کارسخ باشند.سخ بایدسخ حتماسخ مسلمانسخ باشی.سخ بعدسخ همسخ طبقسخ یکششیسخ ازسخ همیششنسخ مششواد
بایدسخ التزامسخ عملیسخ بهسخ ولیتسخ فقیهسخ راسخ ثابتسخ کردهسخ باشی.حتیسخ اگرسخ کسیسخ بخواهدسخ باسخ طینششتسخ پششاکسخ واردسخ شششورایسخ اسششلمیسخ کششارسخ بشششودسخ تششاسخ بششه

کارگرسخ خدمتسخ کندسخ درسخ آنسخ جاسخ حلسخ میسخ شود.
سخ اینسخ تفکرسخ اشتباهیسخ استسخ کهسخ ازسخ طریقسخ شورایسخ اسلمیسخ کارسخ بهسخ کارگرانسخ خدمتسخ کرد.سخ ممکنسخ استسخ حتیسخ النسخ همسخ عدهسخ ایسخ اینطششورسخ فکششر
کنندسخ وسخ بخواهندسخ شوراهایسخ اسلمیسخ راسخ احیاسخ کنند،سخ درسخ حالیسخ کهسخ اینسخ یکسخ خیانتسخ بهسخ طبقهسخ کارگرسخ است.سخ کسیسخ کهسخ باسخ اینسخ نگششاهسخ وسخ ازسخ کانششال
یکسخ تشکلسخ پوسیدهسخ وسخ گندیدهسخ کهسخ توسطسخ کارگرانسخ نفیسخ شششدهسخ اسشتسخ مشیسخ خواهشدسخ بشهسخ کششارگرانسخ خشدمتسخ کنششد،سخ بهشترسخ اسشتسخ تشاسخ درسخ بیشن
کارگرانسخ مشوقسخ آنانسخ برایسخ تشکلسخ مستقلسخ خودشانسخ باشد.سخ چراسخ بایدسخ تشکلسخ سرکوبسخ گریسخ راسخ کهسخ سالسخ هایسخ سالسخ کشارگرانسخ راسخ سشرکوب
وسخ کشتهسخ استسخ وسخ ازسخ هرگونهسخ حرکتسخ کارگریسخ جلوگیریسخ کردهسخ اسشتسخ ،سخ دوبشارهسخ زنشدهسخ کشرد؟سخ ایششنسخ تفکشرسخ اششتباهسخ بشودهسخ اسشتسخ وسخ النسخ هشم

نادرستسخ میسخ باشد.
سخ بهسخ عنوانسخ آخرینسخ سوال،سخ وقتیسخ کهسخ کارگرانسخ درسخ پروسهسخ ایسخ متوجهسخ نقشسخ شوراهایسخ اسلمیسخ وسخ انجمنسخ اسلمیسخ میسخ شوندسخ ،سخ درسخ کلفتاحی:

اینسخ دورهسخ چهسخ راهسخ هایسخ جدیدیسخ راسخ برایسخ تشکلسخ یابیسخ وسخ پیشبردسخ مبارزهسخ برمیسخ گزینند؟سخ سخ 
بعدسخ ازسخ جنگسخ ،سخ کارگرانسخ درسخ مراکزسخ تولیدیسخ مختلفسخ قطعاسخ ایجادسخ ارتباطسخ کردندسخ وسخ محافلسخ خششاصسخ خودشششانسخ راسخ بششهسخ وجششودسخ خسروشاهی:

آوردند.نمونهسخ روشنسخ وسخ واضحشسخ ،سخ اعتصاباتسخ وسیعسخ کارگریسخ درسخ صنایعسخ مختلفسخ ازسخ بعدسخ ازسخ جنگسخ تاسخ بهسخ حششالسخ بششودسخ کششهسخ روزسخ بششهسخ روزسخ هششم
سخ سخ است.سخ ایششنسخ حجششمسخ عظیششمسخ از1357سخ تاسخ 1320افزایشسخ پیداسخ کردهسخ است.شایدسخ اعتصاباتسخ همینسخ دوسخ سالسخ چندسخ برابرسخ کلسخ اعتصاباتسخ بینسخ سالسخ 

اعتصاباتسخ کارگریسخ درسخ ایرانسخ اتفاقسخ افتادهسخ است.سخ بهسخ عنوانسخ مثالسخ اعتصاباتسخ تمامسخ کارخانجاتسخ نساجیسخ سراسرسخ ایششرانسخ درسخ اصششفهانسخ ،سخ گیلن
وسخ غیره.سخ 

بنابراینسخ کارگرانسخ باسخ ایجادسخ محافلسخ مخفیسخ توانستندسخ برایسخ خواستهسخ هایسخ کوتاهسخ مدتسخ کارگریسخ سازماندهیسخ بهسخ وجودسخ آوردند.سخ ایششنسخ پروسششه
جاییسخ رسیدسخ کهسخ کارگرانسخ مجبورسخ شدندسخ برایسخ شکستنسخ سدسخ سانسورسخ وسخ رساندنسخ صدایسخ خودسخ بهسخ مردمسخ بهسخ ازسخ درونسخ کارخششانهسخ هششاسخ بششهسخ خیابششان
بیایند.سخ بعدسخ ازسخ اینسخ وقتیسخ کارگرانسخ دیدندسخ محافلسخ مخفیسخ جوابسخ نمیسخ دهدسخ ،سخ اعلمسخ تشکلسخ هایسخ علنیسخ درسخ سطحسخ جامعهسخ باسخ چهرهسخ هشایسخ علنشی

کیکنند.سخ  م
سخ مرسیسخ جنابسخ خسروشاهی.اجازهسخ بدهیدسخ ابنسخ بحثسخ راسخ ببندیم.فتاحی:

سخ خواهشسخ میسخ کنم.منسخ همسخ متشکرم.خسروشاهی:


