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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 گفت وداعی زندگ بای کارگر جنبش نيفعال ازی کی يزاهد وسف يقيرف
١٣٨٧هم آبان دجهشنبه                                                                                  ...شروي از کارگران پیجمع   

 
 

  .طبقه کارگر پيشروانی دارد که شايد هيچگاه شناخته نشوند ولی تاثيراتی بزرگ بر رشد اگاهی طبقه دارند

هنوز کودکی .  دريکی از روستاهای رامهرمز  بدنيا آمد١٣١٠رفيق يوسف يکی از همين پيشروان بود او که در سال 

ه پدرش را از دست ميدهد تا زندگی سختی را همراه با خواهر و مادر آغاز کند بهمين دليل به را به پايان نرسانده ک

  .شهر آبادان  برای يافتن کار وتامين زندگی مهاجرت ميکنند

 ساله مجبور به کار در خانه انگليسی ها اين ١٢خودش اين زمان ووقايع آن را خيلی شيوا شرح ميداد از اينکه کودکی 

او که .فت وسرمايه ايران می شود وچگونگی تحقير و تضاد طبقاتی را با گوشت وپوست خود لمس ميکندغارتگران ن

نه می خواست ونه می توانست به تحقير تن دهد خيلی سريع به زبان انگليسی مسلط ميشود و از اين طريق به استخدام 

  . آبادان در ميايد) پااليشگاه (شرکت نفت 

 بعد ازگذراندن يک دوره آموزشی  بعنوان ماشينيست ادامه ميدهد در همين دوران ضمن تاميناو در پااليشگاه آبادان 

زندگی خواهر ومادر به فعاليت های سياسی طبقه خود واردميشود او که طعم فقروبی حقوقی و بی عدالتی را از بدو  

بهمين دليل جذب تنها جريان مدعی , تولد ديده سوسياليسم را تنها راه نجات  انسانيت از نظام سرمايه داری ميديد

 او که سر پر ,آنزمان يعنی حزب توده ميشود و تالش فراوانی برای برای جذب ديگر کارگران به آن حزب مينمايد 

سودايی داشت روزنامه حزب را که بايد ميفروخت از حقوق خودش پول آن را به حزب ميپرداخت ولی مجانی به 

 بخاطر فعاليت های ١٣٣٢يوسف پس از کودتای امريکايی سال . ر.بخوانند وآگاه شوندکارگران ميداد تا بقول خودش 

او که در اين زمان تجربيات فراوانی اندوخته با .حزبی مدتی زندانی ميشود ودوباره به کار وزندگی خود ادامه ميدهد

ه امر آگاه گرانه را ادامه ميدهد اين باور که قفل مبارزاتی طبقه کارگر فقط بدست خود کارگران حل ميشود در اين را

 که نظام سرمايه داری پادشاهی با نظام سرمايه داری اسالمی تعويض ميشود او که ۵٧تا مقطع تغعير قدرت در سال 

  :راهنمايی خود دارد با اين بيت کهتجربه تلخ گذشته را 

  ای ياوه ياوه خاليق مستيد ومنگ يا به تظاهر تزوير ميکنيد 

شکلی برای همکاری  در جستجوی ت۵٨دوران متالطم يز فرقی با گذشتگان ندارند او درگفت که اينان نبه کارگران مي

مقطع درنان حمايت کرد وآداکاری سازمان چريکهای فدايی ازفه نتوانست آنرا بيابد مدتی بخاطرکوادامه راه بود

آن فته ولی بيشترين حمايت خود را دررا گرانشعاب اقليت واکثريت بدون هيچگونه تاملی جانب اقليت آن سازمان 

  . شوراهای کارکنان پااليشگاه نفت آبادان وسنديکای پروژه ای آبادان با شرکت مستمر اعالم ميداشتزمان از

کمک مالی به سنديکای پروژه هام همکاری با سازمانهای سياسی واتبه  توسط سپاه آبادان دستگير و١٣٦١سالاو در

بدون هيچکونه حقوقی سال سابقه کار٣٧  آزاد امابعدازچند ماهگرفته که پس ازبازجويی قراره وشکنجای آبادان تحت 

  .به قبول بازنشستگی خود مينمايدمجبورا تالش فراوان شرکت نفت رابنشيند وپای نميازاو.شرکت نفت اخراج ميشوداز
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ود او  زبان بسيار شيوا وشيرينی داشت چنان ديگران را يوسف زاهدی در تمام عمر خود يکی از شريفترين انسانها ب

  .تحت تاثير گفتار خود قرار ميداد که شنونده واقعا مجذوب آن ميشد

او هيچگاه اسير تبليغات دنيای سرمايه داری نشد و کينه طبقاتی خود را با مصالح روز عوض نمی کرد به تمامی 

 نه گفت حتی در وسوسه انگيز ترين انتخابات يعنی دوم خرداد سال ترفندهای نظام فاشيستی اسالمی حاکم بر ايران

 . به افشای آن پرداخت وديگران را از شرکت در آن منع مينمود٧٨

او در اين سالها با وسواس خاصی اخبار جنبش کارگری در داخل وخارج از کشور را پيگيری ميکرد ومرتبآ از 

سيد هميشه شعارش اين بود که بايد طبقه کارگر متشکل شود واين فعالين کارگری وچگونگی پيشبرد کارها می پر

 ،او پدری مهربان برای فرزندان خود و تمامی انسانهايی که با او رابطه داشتند بود.حکومت را به زور قهر نابود کند

 جستجو کرد ايدروز بخاک سپاری او بحاصل تالش او را در. برای غم انسانها اشک ميريخت ودر شادی آنان شاد بود

ما با تالش اينگونه انسانها .غم از دست دادن او ميگريستن و چه جمعيتی به عزای او نشستنکه چگونه زحمتکشان در

  .به مصالح طبقاتی خود آشنا شديم و با ادامه راه آنان اميدوار که بتوانيم به جامعه عاری از طبقات واستثمار برسيم

  .است ولی بايد راه را تا غايت نفرت پيمودتلخ وناگوارجنبش کارگری برای مافعالين گردييوسف زاهدی مانند. فقدان ر

  جاويدان باد ياد وخاطره تمامی فعالين جنبش کارگران وزحمتکشان

  کشانتپيروز باد جنبش کارگران و زحم

  جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی در سوييس

٠٨/١١/٢٠٠٨  
 گوش فرزندان خود زمزمه ميکرد وهوتی که هميشه رفيق يوسف آنرا دربولقاسم الزنده ياد اپايان قطعه شعری ازدر

  .کلمه ميکرد رو بياد آن رفيق ميخوانيدمجالس مختلف آنرا برای ديگران ددر

 . است التيتشک و وحدت ، رنجبران چاره

 زرد یرخسار و دهينتراش یروئ و سر
 ین چو ، کيبار و زرد
 دوش سربر پتوی ، ليحما کرده يی فرهس

 یو تن در يی ژنده
 پاپوش ندارد چونکه ، پا به دهيچيی پکهنه 
 یر جاده سر در
 گرد به آلوده ، شيپ از سوار قزاق چند

 پس ز بسته ، دستها
 ؟ راه نهمهيا ودر که

 مسلک صاحب  همتیقو مرد آن مگر
 چاه و ره شناسد که

 بد خسته
 گرسنه بد

  کمک خواست ینم کيل
 اهللا ز ین ، ملک نه ز
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 اريد فکر به نه - دهقان و فعله از بجز
 سخن به آمد یکي ، مسلح سواران از
 او به سوخت دلش که
 : یو به گفت نيچن -گنهکار شخص یا آخر -

 ! بگو ؟ ستيچ گنهت
 یو به آشفت بر لفظ از یبند
 : گفت

  نکو مرد یا
 رنجبرمعائله  از من نکهيا گنهم
 زحمت دست روردهپ و رنجم زاده
 ارگرانک از نسلم
 ماست از زحمت و کوشش چرا : نکهيا من حرف

 ؟ دگران از حاصلش
 پاست بر دهقان و فعله از کسرهي جهان نيا
 ! خوران مفت از که نه
 خبرم یب یدگر ه گنا ز من ، نيا از ريغ

 ! که گفت یدگر
 وطن و قانون ضد ، ی " کن آشوب " تو نديگو

 مذهب یدهر و ینيديب و یشاه دشمن
 فکن فتنه ، جنگو
 ! مطلب چانيمپ و برانداز کار از پرده

  ! من به یگو راست
 ؟یديتبع و کتک و حبس عاشقمگر تو

 یشو آگاه اگر ،من از یدو یم تندتر
 : جواب نگونهيا دادش

 اشراف بود آلت ،وطن و وقانون نيد
 کباب و لخت ،رنجبر
 مخمل باجل ، خان سگ
 بود؟ انصاف بگو
 ! خراب جهل نهخا
 سخنان نيا است لهيح

 یديفهم یم که کاش
 است موهومات همه ،مطال  عبارات نيا

 فقرا ه را بند
  ؟نيا از هست خبرت ،کنون قانون ستيچ

 ما یمحکوم حکم
 نيزم یرو همه در ،شدن آزاد بهر
 شقا و ظلم نيچن از

 ١٩٢۴ - یالهوت ابوالقاسم                                                                      . است التيتشک و وحدت ،رنجبران چاره
  


