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صحبت در مورد سنديكاي پروژه اي آبادان و حومه 
 بوجود آمد و ١٣٥٧است كه در اوائل انقالب 

. هزار تن از كارگران پروژه اي را متشكل كرد١٤
صحبتم روي چگونگي ايجاد اين سنديكا است و 

اينكه چه عوامل عيني و ذهني موجب بوجود آمدن 
اين تشكل چه مبارزاتي را . رگري شداين تشكل كا

سازمان داد؟ آيا اين تشكل سياسي بود يا فقط 
مبارزات اقتصادي كارگران بيكار پروژه اي را رهبري 

و اينكه سنديكا چه ويژگي هائي و در عين . مي كرد
حال چه محدوديتهائي داشت و چه عواملي موجب 
از هم پاشيدن آن شد و مهمتر از همه امروزه بايد 

چه نتايج و درسهائي از اين تجربه براي مبارزات 
  . امروز خودمان بگيريم

قبل از اينكه صحبتهايم را در مورد سنديكا 
شروع كنم، مي خواهم از آن عده از رفقائي كه 
ديگر ميان نيستند يادي كنم و خاطره سرخ آنان را 

بويژه رهبران انقالبي كارگران پروژه اي . گرامي دارم
ر محالي كائيدي، محمد علي ابرندي، چون علي چها

  .مصطفي آبكاشك و ابراهيم غريب زاده
 به جرم ١٣٦٣علي چهار محالي در اول ماه مه 

سازماندهي و شركت در مبارزه مسلحانه سربداران 
  . در شمال ايران در اوين اعدام شد

محمد علي ابرندي در اثر حمله قلبي در زندان 
  . جان باخت١٣٦٦اوين در تابستان 

ابراهيم غريب زاده در زندان شيراز به جوخه 
  . اعدام سپرده شد

 و مصطفي آبكاشك در تصادفي در آمريكا در 
  . جان باخت١٣٦٨سال 

همچنين يادي كنم از دهها فعال انقالبي و 
كمونيست جان باخته كه به انحاء مختلف به 

رفقائي چون كريم . فعاليتهاي سنديكا ياري رساندند
ن سازمان پيكار، غالمحسين سليم از ساعي از رهبرا

  .رهبران گروه گلسرخي و حميد شط زاده
و همچنين درود و سپاس به همه فعالين 
سنديكا و زندانيان سياسي سنديكا كه ميراث 

اي طبقه كارگر ايران از انقالبي برجسته اي بر
بويژه آن دسته از رفقائي .  جا گذاشتندرخودشان ب

ين تجربه سترگ را كه تالش مي كنند درسهاي ا
  .در اختيار نسل جديد كارگر بگذارند

 در عين حال الزم است بگويم كه من خود 
يكي از فعالين كنفدراسيون دانشجويان در آمريكا 

و از فعالين اتحاديه كمونيستهاي ايران بودم ) احيا(
 به ٥٧كه قبل از آتش سوزي سينما ركس در سال 

هاي سنديكا قرار و در جريان فعاليت. آبادان برگشتم
و از ابتداي تشكيل سنديكا تا دوران جنگ . گرفتم

ايران و عراق كه منجر به از هم پاشيدن آن شد 
  .درسنديكا فعاليت مي كردم

و همچنين الزم است بگويم كه براي ارائه اين 
جمعبندي من از ياري رفقاي حزب كمونيست ايران 

بهره مند )  مائوئيست– لنينيست –ماركسيست (
اين رفقا گزارشات و اعالميه هاي سنديكا و . دمش

خاطراتي از فعالين سنديكا را در اختيار من گذاشتند 
  . كه من براي دوستان سخنران اين جلسه هم فرستادم

عالوه بر اين از مقاله رفيق محمد صفوي كه در 

حدود پنج سال پيش منتشر »  مزد-كار«گاهنامه 
شته كه قرار بر و در يك ماه گذ. شد استفاده كردم

اين سخنراني گذاشته شد ساعتها در مكالمه تلفني 
و از طرق مختلف با رفقاي سخنران امروز در تماس 
بوديم و طبق همان رسم اتحاد و شوري كه همواره 

گفتگوي خودمان را براي سنديكا متدوال بود دوران 
  . كرديمآماده امروز 

ê  
ردند در ابتدا همانگونه كه رفقاي ديگر اشاره ك

سنديكاي پروژه اي آبادان جايگاه برجسته اي در 
يكي از برجسته ترين، . جنبش كارگري ايران دارد

 انقالبي ترين، توده اي ترين و سياسي ترين تشكل
 كارگري بود كه در دوره انقالب شكل گرفت و هاي

. از وجود رهبراني جسور و متعهد برخوردار بود
ه مدت و درازمدت رهبراني كه وفادار به منافع كوتا

  .كارگران بودند
امروزه هم كه شاهد اوجگيري مجدد جنبش 
كارگري در ايران هستيم، تاكيد و پافشاري بر 
دستاوردها و ميراث انقالبي اين سنديكا از اهميت 

 غني كه از زواياي  ايتجربه. حياتي برخوردار است
گوناگون و جنبه هاي مختلف حاوي درسهاي زنده 

  . استو مهمي براي م
  داليل عيني و ذهني شكل گيري سنديكا

مهمترين دليل عيني كه رفيق محمد صفوي 
در مقاله خود بدان اشاره كرد و رفقاي ديگر هم 

مسئله بيكاري وسيع كارگران . بدان اشاره كردند
پروژه اي به خاطر تعطيل شدن پروژه هائي بود كه 

و همچنين (در دوره قبل از انقالب در خوزستان 
  . جريان داشت) ر ايرانسراس

فاكتور ديگر، انقالب و سرنگوني رژيم شاه و 
مبارزات توده اي گسترده بود كه زمينه مساعدي را 

يعني . براي ظهور تشكالت كارگري بوجود آورد
از طرف . فضاي سياسي مساعدي در كل موجود بود

ديگر مسلما نقش كارگران صنعت نفت و اعتصابات 
ي شاه شرايط سياسي سراسري آنها در سرنگون

مناسب تري براي شكل گرفتن اينگونه تشكالت 
  .كارگري بوجود آورده بود

اما سابقه مبارزات كارگري در آبادان، نقش 
برجسته كارگران نفت در مبارزه ضد امپرياليستي و در 
جريان ملي شدن صنعت نفت و تجاربي كه كارگران 

 ۲۰ – ۳۲جنوب در تشكل يابي خودشان در سالهاي 
. داشته اند به يك ذهنيت اجتماعي قوي بدل شده بود

 كه در آبادان بزرگ ستبراي همين كمتر كسي از ما
 آن تجربه را از پدران و نزديكان خود باشد وشده 

براي همه ما آن مبارزات متشكل واقعا . نشنيده باشد
بدل به رويائي شده بود كه مي خواستيم دوباره آنرا به 

  . بديل كنيميك واقعيت عملي ت
 در عين حال بازگشت دهها تن از فعالين 
سياسي تعليم يافته كنفدراسيون به آبادان در سال 
پنجاه و هفت، كه اكثريت آنان از فرزندان كارگران 
نفت بودند، يك نقطه قوت برجسته در شكل گيري 
يك جنبش انقالبي سياسي چپ در آبادان و بطور 

ز زمان مسئله اي كه ا. كلي در جنوب بود

اتحاد «پالتاکي چندي پيش در اتاق 
 دو جلسه حول تجربه »سوسياليستها

) فصلي(سنديكاي كارگران پروژه اي «
 ٥٧ در دوره انقالب »آبادان و حومه

 بيژن و رفقا محمد ، علي ،. برگزار شد
ين تشكل برهان كه از فعالين آندوره ا

 تجربيات جلساتين كارگري بودند در ا
و جمعبندي هاي خود را از سنديكا ارائه 

ما تالش كرديم با استفاده از اين . دادند
سخنراني ها يك مجموعه را براي 

. خوانندگان نشريه حقيقت تهيه كنيم
اين مجموعه در چند بخش جداگانه 

  . تتنظيم شده اس
  كرنولوژي سنديكاي پروژه اي   ) ١
  شعارهاي سنديكاي پروژه اي   ) ٢
به تاريخچه و فعاليتهاي گذرا نگاهي   )٣

  سنديكاي پروژه اي 
  و سرانجام جمعبندي از اين   )٤

  تجربه مهم جنبش كارگري ايران
بخش سوم اين الزم به تذكر است كه 

 طرح شده در اطالعاتمجموعه بر پايه 
نوشته اي به نام  جلسات پالتاکي و از

درسهايي از سنديكاي كارگران پروژه «
به قلم اسماعيل (» اي آبادان و حومه

»  مزد–كار «مندرج در نشريه ) افشاري
و گزارشات درج شده در ) ۵ و ۴شماره (

حقيقت، ارگان اتحاديه کمونيست هاي 
ايران و نشريه کار ارگان سازمان 

چريکهاي فدائي خلق ايران در دوره 
بخش چهارم و . ب نگاشته شده استانقال

» سنديكاي پروژه اي؛ ميراث انقالبي «آن
و رفيق برهان اساسا بر پايه سخنراني 

حاضرين در جلسه پاسخ به سئواالت 
  . تهيه شده است

برای ارائه يک تصوير همه جانبه تر از 
مصاحبه با محمد فعاليت های سنديکا 

»  مزد–کار «صفوی را که در نشريه 
ده را نيز ضميمه اين  منتشر ش۲شماره 

  .مجموعه کرده ايم
 از كليه فعالين سابق سنديكاي پروژه اي 

آبادان و همه رفقائي كه به نوعي دست 
ودند مي كار اين فعاليت مهم بر اند

 و تكميل اين اسنادخواهيم كه ما را در 
 نظرات مربوط به سنديکای پروژه ای

باشد تا هر چه بهتر بتوانيم . ياري رسانند
را به فعالين ميراث انقالبي طبقه مان 

  . نسل جديد جنبش كارگري منتقل كنيم
 هيئت تحريريه نشريه حقيقت

  !سنديكاي پروژه اي؛ ميراث انقالبي
 برهان



٣صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره
تظاهراتهاي توده اي پس از آتش سوزي سينما 

آبادان جزو معدود مناطقي در . ركس برجسته بود
ايران بود كه پرچمهاي سرخ در تظاهراتها برافراشته 

 سطح وسيع بين مي شد و ادبيات كمونيستي در
ي جهت هم نبود كه آبادان را ب. مردم پخش مي شد

  .استالينگراد ايران مي خواندند
ه فاكتورهائي كه عنوان كردم دست به هم

دست هم داده و موجب ظهور رهبران انقالبي 
به جرئت مي توان گفت كه بدون آن . سنديكا شد

رهبري انقالبي شكل گيري و ادامه كاري سنديكا 
  . امكان نداشت

كارگران پروژه اي واقعا از يك امتياز مهم 
 برخوردار شدند و آن امتياز حضور رهبران آگاه و

 در ميان ...كمونيستي مثل مصطفي، علي، ابرندي
البته پروسه سياسي شدن و كسب آگاهي . شان بود

مثال . طبقاتي هر يك از اين رهبران متفاوت بود
مطصفي و ابرندي آنگونه كه مي گويند عمدتا در 
زندان زمان شاه به آگاهي كمونيستي دست پيدا 

ته يا علي چهار محالي از كادرهاي برجس. کردند
جنبش كمونيستي در دهه چهل شمسي بود كه به 
كوبا و چين سفر كرد مدتي هم به فعاليت سياسي 

در اوائل دهه  و. پرداختدر بين كارگران خليج 
 حزب  در رابطه با سازمان انقالبيپنجاه شمسی

 و به فعاليت در بين كارگران گشت به ايران بازتوده
  ) ١. (شدجنوب مشغول 

هر چند هر يك از اين رهبران بعدها سمتگيري 
 از جمله علي چهار ،زماني متفاوتي كردندسياسي سا

محالي به اتحاديه كمونيستها مي پيوندد، مصطفي به 
، )اقليت( فدائي قالبي و ابرندي به سازمانوحدت ان

اما روابط رفيقانه اي با يكديگر داشتند و متحدانه 
  .امور سنديكا را پيش مي بردند

  ويژگي هاي اصلي سنديكا
ده اي، انقالبي و رزمنده و سنديكا يك تشكل تو

اما در عين حال يك جبهه متحد ميان . مستقل بود
گرايشات مختلف درون جنبش چپ و كارگري هم 

  .بود
اين درست است كه اسمش سنديكا بود اما يك 

  .  سياسي توده اي بود-تشكل صنفي 
 دوران .سنديكا نمي توانست سياسي نباشد

ائل سياسي انقالب بود و همه چيز تحت الشعاع مس
اگر سنديكا در سياست دخالت نمي . انقالب بود

كرد پايه نمي گرفت يا نمي توانست پايه اوليه خود 
مثال مشخصش هم در اين مورد . را حفظ كند

اگر سنديكا به دفاع از مبارزات . كارگران عرب بودند
 جمهوري گریخلق عرب و محكوم كردن سركوب

 عرب را اسالمي نمي پرداخت نمي توانست كارگران
مسئله خلق عرب مسئله مهمي . خود متحد كند با

  .  چون كارگران عرب پايه عمده سنديكا بودندبود
يا زماني كه ديپلمه هاي بيكار در اثر حمالت 
رژيم به تظاهراتشان به سنديكا پناه مي برند و در 
محل سنديكا تحصن مي كنند، سنديكا نمي 

بر نخيزد و توانست به حمايت از ديپلمه هاي بيكار 
  . از حقوق فرزندان كارگران دفاع نكند

يا مسئله آتش سوزي سينما ركس كه يك 
بسياري از خانواده هاي . واقعه كامال سياسي بود

كارگري عزيزانشان را در اين ماجرا از دست داده 
دادگاه رژيم هم داشت اين جنايت را كه . بودند

ي بعدها معلوم شد كار خود آخوندها بود الپوشان
سنديكا دنبال روشن شدن ماجرا بود و . مي كرد

همواره از خانواده هاي اين قربانيان حمايت مي 
  . و با نمايندگانشان در تماس بود كرد

دخالت در سياست امر آگاهانه اي بود كه 
رهبري سنديكا بدان اعتقاد داشت و مدام تبليغش 

به عنوان مثال، تئاتري كه در ضديت با . مي كرد
تئاتري كه خود . نمايش دادند) ٢(سم اكونومي

 روزها تمرين كرده  وكارگران وقت گذاشته بودند
بودند تا بعد از يكي از راهپيمائي مهم آنرا براي 

به خاطرم مي آيد در اين . عموم به نمايش درآورند
  :نمايشنامه يكي از كارگران مي گفت

ما مي خواستيم تشكل كارگري درست بكنيم «
ئل اقتصادي مبارزه كنيم و در واقع و فقط براي مسا

حركت الك پشتي مي كرديم ولي ناگهان در اول 
ماه مه همه حركت ما فانتومي شد و خواستهاي 

مثل كوتاه كردن دست . سياسي را طرح كرديم
كه به نظرم كار . كارفرما، سرمايه هاي خارجي

  ».غلطي بود
  : كارگر دوم در پاسخ به اين كارگر گفت

بايد . ط مبارزه اقتصادي كنيمما نبايد فقولی «
  » .در سياست هم دخالت كنيم

مي بينيم كه رهبران سنديكا مي خواستند 
مدام سياست را در ميان پايه هاي خودشان و 

سنديكا نه تنها در . مجمع عمومي خود تبليغ كنند
سياست دخالت مي كرد بلكه سياست انقالبي را 

سعي مي كرد آگاهي سياسي . تبليغ مي كرد
تظاهراتهاي ضد امپرياليستي . رگران را باال ببردكا

كه سازمان مي داد يا شعارهائي كه در دفاع از 
مبارزات خلق كرد مي داد و حمايت دائمي اش از 
اعتصابات و مبارزات ديگر بخشهاي كارگري همه و 

  .همه بخشي از اين سياست صحيح بود
سنديكا به سهم خودش تالش كرده بود كه در 

مفريبي هاي رژيم مبني بر مبارزه ضد مقابل عوا
كه آندوره حول جنجال اشغال (امپرياليستي 
براه افتاده بود دركي انقالبي را از ) سفارت آمريكا

مثال با طرح شعارهاي . اين مسئله جلو گذارد
مبارزه ضد امپرياليستي از مبارزه «درست مانند 

بدون «و يا اينكه » ضد ارتجاعي جدا نيست
خواستهاي كارگران صحبتي از مبارزه پرداختن به 

اين در . »ضد امپرياليستي نمي تواند در ميان باشد
 تالش سياسي آگاهگرانه رهبران واقع جزئي از

  .سنديكا و كل سنديكا بود
يا زماني كه زمزمه هاي حمله صدام شنيده 
شد، سنديكا شعار اتحاد زحمتكشان دو كشور را 

راهپيمائي هائي كه اين شعارها همه در . طرح كرد
از طرف سنديكا سازمان داده مي شد توسط 

 با اين شعارها ٥٩اول ماه مه . كارگران داده ميشد
  :برگزار شد
زحمتكشان عراق، زحمتكشان ايران؛ اتحاد «

  »!اتحاد عليه امپرياليسم
حمله به زحمتكشان، حمله به دانشجويان، «

  »!حمله به انقالب است
تش شاه، محكوم بمباران سنندج بدست ار«

  »!است محكوم است
بطور كلي سنديكا با دخالت در زمينه هاي 
مختلف مبارزه اجتماعي سعي مي كرد ديد كارگران 

مله هاي بيكار پمثال حمايت از دي. را گسترش دهد
يا ياري رساندن به سيل زدگان خوزستان و ايجاد 

و اعزام شان به  تيمهائي مركب از جوانان و كارگران
اينجور كارها نقش مهمي در . وستائيمناطق ر

باالبردن شناخت كارگران از جنبه هاي گوناگون 
يا حمايت . مبارزه اجتماعي و طبقاتي داشت

  .سنديكا از مبارزه خلق كرد
 و همه بود سنديكا يك تشكل توده اي

مشي توده . امورش را با اتكا به توده ها جلو مي برد
ه ها از مالي در همه زمين. اي سنديكا برجسته بود

  .گرفته تا تبليغات
مثال سنديكا يك حساب بانكي براي جمع 
آوري كمك مالي دائر كرد و از مردم خواست كه 

 

 اوائل قرن بيستم، کارگران لر هنگام پايه ريزی پااليشگاه آبادان



   ٤ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                
براي كمك به بيكاران به آن حساب پول بريزند؛ 
بسياري به خاطر دارند آن دختر بچه اي كه در 
گرماي تابستان به بانك مي آيد تا پنج تومان 

  .  به سنديكا واريز كندقلكش را براي كمك مالي
در زمينه تبليغات هم رهبران سنديكا تالش 

با توجه به (مي كردند سطح و نياز توده ها را 
در نظر بگيرند مثال از ) بيسوادي بسياري از كارگران

فرمهاي هنري مثل دكلمه يا تئاتر، سرودهاي 
جمعي براي جا انداختن 
آگاهي طبقاتي استفاده مي 

  . ندكرد
دن سنديكا و دو زبانه بو

اهميتي كه به كارگران عرب 
مي داد يك نقطه قوت بزرگ 

  .بود
سنديكا يك تشكل 

و خودش را . رزمنده بود
متكي بر ابتكارات و مبارزات 
از پائين توده هاي كارگر مي 

  . كرد
اگر چه سنديكا بر سر 
مسائل صنفي وارد مذاكره و 
چانه زني با مقامات دولتي 
هم مي شد و سعي مي كرد 

ز اين طريق نيز خواسته هاي ا
خود را جلو ببرد اما روش 
عمده اش اتكا به توده 

رهبران سنديكا . كارگران بود
هراسي نداشتند كه هر موقع 
الزم بود توده هاي كارگر را 

  .به خيابان بكشانند
يا يكي از روشهاي رزمنده سنديكا مقابله با 

  . چماقداران بود
هراتهاي يادم مي آيد زماني كه اولين تظا

سنديكا براه افتاد بچه هائي كه تجربه تظاهراتهاي 
كنفدارسيون را داشتند پيشنهاد تشكيل تيم 

و جالب اينجاست كه تيمي از آن . انتظامات را دادند
آمدند و  ،كارگران كه آدمهاي بزن بهادري بودند

همان روزهاي اول حق چماقداران حزب اللهي را 
شتند و تقريبا از شر آنها براي كف دستشان گذا

كاري كه متاسفانه در . مدتهاي زيادي راحت شديم
يعني اصال سنديكا . ساير نقاط ايران صورت نگرفت

با مظلوم بخواهد خط عيسي مسيح را نداشت كه 
  .نمائي حقانيت خود را ثابت كند

يا در دفاع از سنديكا، رهبران سنديكا الزم 
محل  دران دهند كه ديدند كه به توده ها فراخو

سنديكا تجمع كنند و به دفاع شبانه روزي از آن 
همانجا دفاع از خود به كارگران آموزش . بپردازند

 به خاطرم مي آيد كه يكي از آموزش. داده مي شد
ها اين بود كه چگونه با بند و طناب راه را بر حمله 

  . شبانه چماقداران سد كنيم
يكا بگويم از جسارت و رزمندگي رهبران سند

زمان رفتن شان نزد آل شبير در خرمشهر در بهار 
. يعني زمان سركوب خلق عرب. پنجاه و هشت

همان روزي براي ابراز همبستگي رفتند كه دولت 
. هم با تمام قوا به خرمشهر حمله كرده بود

نمايندگان سنديكا ساعتها زير آتش رژيم قرار 
داشتند و سرانجام توانستند خط محاصره را 
بشكنند و بيرن بيايند يعني از تن به خطر دادن 

  . جسارت شان زياد بود. ابائي نداشتند

مهمترين . سنديكا يك تشكل مستقل بود
گرچه . جنبه اين مسئله، استقاللش از دولت بود

عوامل حزب اهللا همواره سعي مي كردند نماينده 
شان را بدرون سنديكا بفرستند و اغتشاش و تفرقه 

د ولي اين تحريكات همواره به طريق بوجود آورن
يكي از بهانه هاي دار و . هشيارانه اي خنثي مي شد

 حضور فعالين كمونيست در ،دسته هاي ارتجاعي
فعاليني كه در جنوب علني و شناخته . سنديكا بود

مثل . شده بودند
كريم ساعي يا مثل 

اينها يكبار . خود من
سعي كردند ما را 
اخراج كنند ولي 

سنديكا مانع رهبران 
  .شدند

رهبران سنديكا 
اصال به دام جوي كه 
آندوره بر اغلب 
تشكالت كارگري 
حاكم بود نيفتادند كه 
بر سردرشان بنويسند 

 مستقل از ،اين تشكل
سياست و احزاب 

بهيچوجه . است
زيرا اصال . اينطور نبود

عيني و واقعي نبود و 
حضور . نيست

سياست و دخالت در 
 كه سياست همانطور

گفتم امري ناگزير 
اگر حتي رهبران . بود

انقالبي سنديكا هم نمي خواستند در سياست 
دخالت كنند رژيم جمهوري اسالمي و عوامل 
بورژوازي اين يا آن سياست را طرح مي كردند و از 
توده هاي كارگر مي خواستند كه اين يا آن 

آن هم در دوره اي كه . سياست را انتخاب كند
 شتاب زيادي داشت و پي در پي تحوالت سياسي

وقايع مهم سياسي 
اتفاق مي افتاد و كال 
مبارزه بين ادامه 
انقالب و ضد انقالب 
به قدرت رسيده در 
سراسر جامعه ادامه 

  .داشت
پشت اما سنديكا 

 ،بودناحزاب  جبهه
اينكه درش در عين 

روي گرايشات ه ب
مختلف سياسي و 

يك . احزاب باز بود
جبهه واحد بين 

مختلف گرايشات 
سياسي چپ و 

انقالبي بود كه در عين رقابت سياسي دوستانه، 
 شبيه همان حدیا ت. متحدانه هم عمل مي كردند

تجربه اي بود كه در دوران كنفدراسيون 
يعني يك تشكيالت . دانشجوئي وجود داشت

اين نكته را هم اضافه كنم . دمكراتيك توده اي بود
 عين كه وجود احزاب و سازمانهاي سياسي در

نبايد به . حال كمكي بود به ادامه كاري سنديكا

رهبران سنديكا تقريبا همه . اين مسئله كم بها داد
از اعضاي سازمانهاي چپ و كمونيستي ايران 

و خود نماينده ها آگاهانه به اين مسئله . بودند
برخورد مي كردند كه بتوانند متحدانه مسائل 

  .سنديكا را به جلو ببرند
مر به خط و خطوط هر حزبي هم البته اين ا

ارتباط داشت كه چگونه به امر اتحاد و استقالل 
سنديكا برخورد كنند و حيات مستقل آنرا برسميت 

قطعا ما شاهد برخوردهاي راست و چپ . شناسند
اما هيچ وقت اين برخوردها نتوانست . هم بوديم

  .حيات مستقل سنديكا را تحت الشعاع قرار دهد
 در :في را ميتوانم نام ببرممثال يك مورد من

جريان انتخابات مجلس قرار بود سنديكا از جانب 
كه اين امر مورد . خود يك نماينده معرفي كند

مخالفت سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران قرار 
سنديكا به  چون آنان مي خواستند. گرفت

كانديداي سازمان راي دهد و اين مخالفت به آن 
 سنديكا را كه اصرار حد رسيد كه برخي افراد

داشتند كه نماينده مستقل سنديكا را طرح كنند، 
البته اين مسئله جدا از بروز خط . تهديد كردند

راست و سربلند كردن جريان اكثريت در آن 
  . سازمان نبود

خالصه كنم مسئله استقالل از احزاب 
چرا كه نفوذ . وگرايشات سياسي امري نسبي است

مري عيني است و به سياست و احزاب سياسي ا
ناگزير با فعاليت هر تشكل توده اي تداخل مي 

مهم اين است كه احزاب انقالبي دلسوز و . كند
صادق و همچنين رهبران كارگران عاقالنه و 
صحيح به اين تضاد برخورد كنند و خط و روش 
درستي را اتخاذ كنند و بر مبناي سياست انقالبي 

كارگر به حل اين و اتحاد انقالبي توده هاي وسيع 
از اين نظر سنديكا عليرغم برخي . تضاد نگاه كنند

محدوديتها يك نمونه نسبتا پيشرفته در جنبش 
  .كارگري ايران بود

  هاي سنديكا برخي محدوديت
روشن باشد دراينجا انتقاداتي كه مي كنم به 
منظور كم كردن ارزش اين 

رهبران . تجربه مهم نيست
ي زرگو بسنديكا كار جدي 

انجام دادند و دقيقا چنين 
كار بزرگ و جدي هم 
برخورد جدي و انتقادي را 

  . طلب مي كند
البته مهم است كه 
كمبودهاي سنديكا را در 
چارچوبه تاريخي آندوره در 

 ضعف ها و يعني. نظر بگيريم
هائي كه كال مردم  محدوديت

ما، نيروهاي سياسي انقالبي و 
. چپ در دوره انقالب داشتند

سنديكا اين محدوديتها در 
  . نيز بروز مي يافت

همانگونه كه خط و بگويم قصدم اين نيست كه 
عملكرد احزاب سياسي را در دوره انقالب مورد نقد 

 مورد ارزيابي قرار ايد سنديكا را ب،قرار مي دهيم
مسلما نقش و جايگاه هر يك متفاوت است . دهيم

ولي اين هم واقعيتي است كه سنديكا به عنوان يك 
ط و عملكردش از ضعفهاي معيني نهاد كارگري خ

  . برخوردار بود

آگاهي طبقه كارگر نمي تواند يك آگاهي 
سياسي اصيل باشد مگر اينكه كارگران طوري 

بدون استثنا ( موارد تمام تربيت شوند كه به 
استبداد، ستم، خشونت و ) به تمام موارد

  مي شود، همه طبقاتناروائي كه در حق 
و مضافا اينكه اين . عكس العمل نشان دهند

ه سوسيال عكس العمل بايد از زاوي
و نه از زاويه ) بخوانيد كمونيستي(دموكراتيك 

آنهائي كه توجه، مشاهدات و …ديگري، باشد
آگاهي طبقه كارگر را منحصرا يا حتا عمدتا 
متوجه خودش مي كنند، سوسيال دموكرات 

چون خود . نيستند) بخوانيد كمونيست(
آگاهي يافتن طبقه كارگر، نه فقط بطور 

يك تئوري كامال الينفك وابسته است به 
 بلكه حتي درست تر است بگوئيم -روشن 

آنقدر به تئوري وابسته نيست كه به درك 
 طبقات گوناگون تمامعملي از رابطه ميان 

جامعه مدرن، كه از تجربه زندگي سياسي 
  .كسب مي شود، مربوط است

  ) چه بايد كرد؟-لنين (

 مبارزه آگاهي سياسي طبقه را از درون«
آگاهي …اقتصاديش نمي توان بوجود آورد

سياسي فقط از خارج يعني خارج از مدار 
. رابطه بين كارگر و كارفرما بدست مي آيد

يعني از مناسبات بين تمام طبقات و دولت و 
ات بين خود اين طبقات و حكومت، مناسب

  ) چه بايد كرد؟-ن يلن (» . اقشار
 دست يافتن به اينكه هر مبارزه مهم اجتماعي، تا

تغييرات  اساسي در مناسبات سياسي و 
اقتصادي پيشروي كند يا نه كامال بستگي به اين 
دارد كه آيا طبقه كارگر به چنين آگاهي دست 

  .مي يابد و وظيفه اش را عملي مي كند يا نه



٥صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره
يكي از محدوديتهاي سنديكا برخوردش به 

. مسئله زنان بود
سنديكا تقريبا تالشي 
براي متشكل كردن 
زنان كارگر و بطور 
كل زنان نكرد و 
مهمتر از آن بر اين 
مسئله مهم جامعه ما 
. انگشت نگذاشت

 اداري حتي اشاره اي به بيكاري كاركنان زن بخش
  . پروژه ها نكرد

البته روشن است كه كارگران پروژه اي همگي 
مرد بودند اما سنديكا مي توانست به زنان متعلق به 
خانواده هاي كارگري صورتهاي مختلف تشكل را 

بخصوص اينكه زنان خانواده هاي . پيشنهاد دهد
كارگري يكي از پشتيبانان اصلي سنديكا بودند و در 

يا حتي . كا شركت مي كردندتظاهراتهاي سندي
سنديكا تا آنجائي كه به خاطرم مي آيد مراسمي 

  .براي هشت مارس سازمان نداد
البته اينرا هم بگويم كه سنديكا خالف سنتهاي 

دوران عمل مي كرد و در  مذهبي رايج آن
  .تظاهراتهاي آن صف مردان و زنان قاتي بود

ضعف اصلي و عمومي سنديكا اين بود كه 
يعني .  روشن نبودشر سر دورنماي فعاليتچندان ب

اينكه باالخره اين فعاليتها به چه سمتي بايد تكامل 
 رابطه اش با جمهوري اسالمي و كال ؟پيدا كند

تحوالت سياسي بزرگتري كه در جامعه جريان 
داشت چيست؟ و مهمتر از همه رابطه اش با كسب 

  قدرت سياسي توسط طبقه كارگر چيست؟ 
سنديكا اساسا به فعاليت ست كه اين واقعيتي ا

اما به . خاطر شروع جنگ ايران و عراق خاتمه يافت
نظر نمي رسد كه رهبران انقالبي سنديكا درك 
روشني از ادامه فعاليتهاي سنديكا در آن دوران پر 

تاب داشتند و اينكه باالخره چگونه بين  تب و
انقالب و ضد انقالب تعيين تكليف مي شود و نقش 

 انقالبي و تشكالت توده اي در اين ميان نيروهاي
چيست و تاثير اين تعيين تكليف بر فعاليتهائي از 

  قبيل سنديكا چيست؟ 
 در برخي از اعالميه ها و قعطنامه ها، اين ناروشني

شود برخوردهاي غلط ديده ها و يا بهتر است گفته 
بسمه  برخي اعالميه ها مي نوشتند االيب. مي شد

انگار جواز فعاليتهاي قانوني اين بسمه تعالي . تعالي
آندوره بود كه البته تاثيري هم در برخورد حكومت و 

محل فعاليت عوامل حكومت به سنديكا به عنوان 
 ا محكوم كردن ترور مفتح ي. كمونيستها نمي گذاشت

سابق که رژيم خميني  رژيم  عوامل دفاع از اعدامو
اينها نشانه .  كردتثبيت قدرت خويش ميبراي 

ناروشني بر سر ماهيت قدرت سياسي خميني و روند 
اگر چه سنديكا اينجا و آنجا با شعارهائي . تحوالت بود

زن و بچه گرسنه صبر سرش نميشه، دولت «چون 
تبليغ مي كرد كه » !سرمايه دار حرف سرش نمي شه

اين رژيم از منافع سرمايه داران دفاع مي كند و 
اما اين . ران نمي دهد كارگپاسخي به خواست

افشاگريهاي اقتصادي قسمي بود تا  ،افشاگري ها
  . افشاگري سياسي همه جانبه

منظورم اين نيست كه سنديكا به عنوان يك 
تشكل توده اي مي بايست علنا شعار سرنگوني رژيم 

بحث . جمهوري اسالمي را بر سر در خود مي نوشت
سر در نظر گرفتن بحث بر . بر سر اين نيست

تحوالت سياسي بزرگي است كه در جامعه صورت 

. مي گيرد و آماده كردن سياسي كارگران براي آن
همينكه خود جنگ ايران و عراق موجب توقف كار 
سنديكا شد نشان دهنده اين است كه طبقه كارگر 
بدون در نظر گرفتن تحوالت سياسي نمي تواند امر 

مي و فكر كند متشكل شدن خود را پيش ببرد 
مجرد از اين تحوالت فعاليت كند يا در هر تواند 

  ثابتشرايط و موقعيتي از يك فرم تشكل يابي
اين مسئله در رابطه با كشورهاي . استفاده كند

تحت سلطه كه ما در آن عموما با اختناق و 
. ديكتاتوري روبرو هستيم، بسيار برجسته است

 كه جنبش تجربه از هم پاشيدن سنديكا نشان داد
كارگري در شرايط متفاوت فرمهاي متفاوت تشكل 

  . يابي را مي طلبد
تجربه نشان داد كه ايجاد تشكلهاي پايدار 

كارگري در كشور ما مشروط به تحوالت سياسي 
وانگهي ايجاد يك تشكل پايدار هم به . بزرگتر است

ماهيت و خصلت اعتراضات توده هاي كارگر بستگي 
ده هاي كارگر مي توانند به برخي مواقع تو. دارد

تمام يا بخشي از خواستهاي خود دست يابند، يا در 
مقابل مانورها و ترفندها و يا برخي رفرمهاي جزئي 
سرمايه داران خلع سالح شوند و يا روحيه مبارزاتي 

در نتيجه پافشاري . شان به هر دليل دچار افت شود
بر حفظ يك فرم از تشكل و يا خالصه كردن همه 

ز به اين يا آن فرم تشكل مي تواند به ضد خود چي
بدل شود و موجب جدائي فعالين كارگري از پايه 

فعالين جنبش كارگري اگر اين . هاي شان شود
مسئله را در نظر نگيرند، نمي توانند ادامه كاري 

  .جنبش كارگري را با انعطاف الزمه به پيش ببرند

  

 

 

 

رهبران عملي جنبشهاي اقتصادي كارگران بايد به رهبران سياسي همه مبارزات سياسي 
رهبران سياسي كارگري بايد تريبون مردم باشند، قادر  باشند . اقشار گوناگون تبديل شوند

ظلم و ستمي برانگيزند، مهم نيست كه اين ستم در كجا رخ ميدهد و كارگران را در مقابل هر 
د برنامه انقالب نرهبران سياسي كارگران بايد قادر باش. بر عليه چه قشر و طبقه اي

د ناز هر فرصت استفاده كن. دندموكراتيك و سوسياليستي طبقه كارگر را به همه توضيح ده
طبقه كارگر . دنپرولتاريا براي رهائي را شرح ده جهاني مبارزه - اهميت تاريخي همهو براي 

  .اينگونه ياد مي گيرد كه هدايت خيزش اجتماعي را بدست گيرد

  ي ابرنديمحمد عل: باال چپ
    آبکاشکي مصطف:باال راست

   يکريم ساع: راستپائين 
  ي کائيدي چهارمحاليعل: ائين چپپ



   ٦ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                
اگر فعالين كارگري درك روشن و صحيحي از 

ابطه بين تشكالت توده اي كارگري با تشكالت ر
كليدي تر و اصلي تر طبقه كارگر نداشته باشند 
قادر نخواهند بود حتي امور آن تشكالت توده اي 
كارگري را به خوبي پيش ببرند و در آماده كردن 
طبقه كارگر براي رهبري انقالب و كسب قدرت 

  . سياسي نقش ايفا كنند
ن محدوديت سنديكا دوباره تاكيد مي كنم اي

اساسا بر مي گردد به محدوديتهاي بخش پيشرو 
جنبش كارگري در آن مقطع كه از حزب پيشاهنگ 

يعني . خود محروم بود
كمونيستها در گيجي و 
سردگمي به سر مي 
بردند و نتوانستند خط 
ايدئولوژيك سياسي 
صحيحي را براي پيشبرد 
انقالب جلو گذارند و 

ن اصلي ترين و پايدار تري
و استراتژيک ترين 
تشكل طبقه كارگر يعني 

از . حزبش را بنيان نهند
موقعيتها و تالشهائي 
چون سنديكا براي متحد 
كردن هر چه بيشتر 
صفوف طبقه كارگر در 
سطوح مختلف سود 
جويند و طبقه كارگر را 
براي نبردهاي سرنوشت 
ساز در آن مقطع آماده 

  .كند
با توجه به اين 

هبران واقعيت رفقائي از ر
سنديكا مانند علي چهار 
محالي در مواجهه با 
واقعيتهاي آندوره 

مشخصا سركوب و (
كشتار وسيعي كه پس از 

)  براه افتاد١٣٦٠خرداد 
به اين نتيجه رسيدند كه 
طبقه كارگر بدون داشتن 
ارتش انقالبي متعلق به 
خود نه قادراست در 

مقابل ضد انقالب ايستادگي كند نه از دستاوردهاي 
ليه خود حفاظت نمايد و مهمتر از آن انقالب را به او

در به همين خاطر تالشهاي خود را . پيروزي رساند
.  آغاز مبارزه مسلحانه انقالبي متمركز كردندجهت

اگر . خلق بدون ارتش خلق هيچ چيز ندارد
كمونيستها و رهبران جنبش كارگري بدان توجه 

ضمين نكنند قادر نيستند ادامه كاري انقالب را ت
 مختلف مبارزاتي را به يك سيل و جويبارهاي. كنند

اين موضوع . ان كن نظم كهن تبديل كنندنيب
جداگانه اي است كه اميدوارم در فرصتهاي ديگر در 

  .موردش صحبت كنيم
  نتيجه و درسهاي كلي 

قبل از اينكه درسهاي كليدي سنديكا را 
خالصه كنم بايد بگويم كه سنديكاي پروژه اي در 

اينكه .  حال يك واقعيت مهم را نيز نشان دادعين
در هر مقطعي يك بخش از طبقه كارگر مي تواند 

تجربه سنديكا نشان داد . نقش پيشروتري ايفا كند

كه آن بخش از طبقه كارگر كه از ثبات و امنيت 
 براي زياديشغلي نسبي برخوردار نيستند پتانسيل 

نند جلو راندن كل جنبش كارگري دارند و مي توا
در مقاطعي محرك پيشروي كل جنبش كارگري 

اگر در دوران انقالب پنجاه و هفت كارگران . باشند
 در به تحرک در آوردن صنعت نفت نقش كليدي

 ، در دوره بعد، اما ايفا كردندکل جنبش کارگري
كارگر اين نقش را بر ديگري از طبقه بخشهاي 

از مسئله اي كه البته به مجموعه اي . عهده گرفتند
  . فاكتورهاي عيني و ذهني بستگي دارد

همانطور كه گفتم 
تجربه سنديكا يك تجربه 

دليل موفقيت . پيشرو بود
سنديكا را مي توان در 
چند درس مهم خالصه 

  :كرد
سنديكا نشان داد كه 
چه پتانسيل بزرگي در 
ميان طبقه كارگر ايران 

سنديكا به . موجود است
توده كارگران اتكا كرد، 

رزمنده را براي روشهاي 
خواستهاي خود اتخاذ كرد 
و به همين خاطر موفق 

  . بود
سنديكا نشان داد كه 
شرط پيشبرد موفقيت 
آميز مبارزات صنفي و 
متشكل كردن كارگران 
دخالت هر چه آگاهانه تر 

  . در سياست است
سنديكا نشان داد 
اتحاد طبقه كارگر از هر 
مليتي نه تنها امكان پذير 
 است بلكه بسيار

بدون ديدگاه . ضروريست
انترناسيوناليستي نمي توان 
طبقه كارگر واحد و چند 

  .مليتي ايران را متحد كرد
سنديكا نشان داد 
 ،بدون رهبران انقالبي

بدون كساني كه آگاهي 
 امكان يك فعاليت ،سياسي طبقاتي داشته باشند

  . گسترده و ادامه دار ميسر نيست
اهميت تجربه و زندگي سياسي اين رهبران 

آگاهي . آگاهي سوسياليستي را نشان مي دهد
 سرمايه –علمي كه اساسا در خارج از مناسبات كار 

و حتي خارج از صفوف طبقه كارگر سنتز شده و 
تكامل مي يابد و پيشروان كارگري بايد تالش كنند 

  . آنرا همه جانبه فرا بگيرند و با مهارت عملي كنند
 مبارزه، توده همان اندازه كه براي پيشبرد هر

هاي كارگر تعيين كننده اند وجود چنين رهبراني 
  . هم كليدي است

  :توضيحات
يشتر در مورد زندگي رفيق علي  براي كسب اطالعات ب– ١

چهار محالي كائيدي مي توانيد به سايت حزب كمونيست ايران 
  . بخش جانباختگان رجوع كنيد) م ل م(
ي مشغول كردن كارگران  اكونوميسم در عام ترين معنا يعن– ٢

  .به مبارزه براي حقوق اقتصادي و دخالت نكردن در سياست

   پاسخ به سئواالت
اگر جنگ ايران و عراق نمي شد سرنوشت  £

 ممكن  آنسنديكا چه مي شد؟ آيا ادامه يابي
  بود؟ 
واقعيت اين است كه نمي توان به اين مسئله  ¢

باالخره جنگ يك . ايده آليستي برخورد كرد
اقعيت سياسي بزرگ جامعه ما بود و تقريبا كليه و

مسائل را حداقل براي مدت نسبتا طوالني تحت 
  . الشعاع قرار داد

البته اينكه محل فعاليت سنديكا، آبادان بود و 
همان هفته هاي اول اكثريت مردم شهر منجمله 
كارگران مجبور به تخليه شدند تاثيرش خيلي 

 نظر موقعيت سنديكا بالواسطه و فوري بود و از اين
با ديگر تشكالت كارگري در شهرهاي ديگر فرق 

 وانگهي مسئله جنگ فقط به ضررهاي .مي كرد
تخريبي از اين دست محدود نمي شد بلکه از زاويه 
سياسي و سراسري کليه جنبش ها را تحت شعاع 

  . خود قرار داده بود
اگر بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم همان بالئي 

سر بقيه تشكالت كارگري در ديگر مناطق ايران كه 
بويژه پس از سال شصت آمد بر سر سنديكا هم مي 

يعني سركوب ميشد و عمال نمي توانست به . آمد
يعني مسئله بر مي . آن شكل به كارش ادامه بدهد

گشت به اينكه كل جنبش انقالبي موقعيتش در 
  . مقابل ضد انقالب به كجا مي كشيد

يكم از : كاري از دو زاويه طرح بودمسئله ادامه 
زاويه فعاليتهاي صنفي، يعني اينكه تا چه حد مي 
شد مبارزات اقتصادي سنديكا را ادامه داد و يكي 
ديگر از زاويه سياسي، يعني ادامه فعاليتهاي 

 توجه به موقعيت سياسي كل سياسي سنديكا با
  .چگونه رقم می خورد جامعه

يكي از رفقا نكته خوبي در رابطه با مبارزات 
قتصادي سنديكا طرح كرد و گفت واقعا تا چه حد ا

 در ماهيت و با توجه به تناقضاتي كهسنديكا 
تشكل پايدار يک مي توانست به  ،بودآن خصلت 

سنديكا فشار مي گذاشت كه المثل فی . بدل شود
عده ای را به  توانست  وكارگران بر سر كار بروند

 بيائيد .در آوردشركت نفت ) غير رسمی(استخدام 
از  سنديكافرض را بر اين بگيريم كه يک لحظه 

تحوالت سياسي بزرگتري كه در جامعه جريان 
 پيدا کردن زمينهو در ، تاثير نمی گرفتداشت 

 هم موفقيتهاي بيشتري كسب شغل برای کارگران
و تناقض مهمي بود خود اين مسئله باالخره  .ميكرد

نمي شد يك تشكل پايدار و دراز مدت  همچندان 
عار كار براي كارگران پروژه اي را صرفا حول ش

 به احتماال اگر هم سنديكا مي خواست. حفظ كرد
 مي بايست روي خواستهاي کارش ادامه دهد

ديگري انگشت مي گذاشت يا فرمهاي تشكيالتي 
 سنديكا ، جنگبا شروعمثال . ديگري اتخاذ مي كرد

فعاليتهاي خود را بيشتر روي مسئله جنگ زدگان و 
هاي  مركز مي داد و به شكلخواسته هاي آنان ت

  . دست مي يافتادامه کاریجديدي براي 
 محدوديتهاي برسم بهاز اين مسئله مي خواهم 

الخره هر مبارزه اقتصادي هر اب. مبارزه اقتصادي
چقدر هم رزمنده و توده اي باشد به ديواره 

يعني اصال عيني . محدوديتهاي خود بر مي خورد
 رو به باال تكامل نيست كه همينطور تك خطي و

اكثريت مردم به اين يا آن شكل تحت ستم 
تنها چيزي كه طبقه كارگر را . رندي گيقرار م
ر طبقات متفاوت مي كند آنست كه ياز سا

ن از ميان بردن تمام اين ستمها و بدو
استثمارهاي گوناگون نمي تواند خود را رها 

اگر طبقه كارگر فقط مشغول حل . كند
حتا اگر فقط مشغول (مشكالت خودش باشد 

مطمئنا اين مقام انقالبي ) رها كردن خود باشد
ايدئولوژي . را كه در تاريخ دارد نمي داشت

ري را نمي طبقه كارگر هيچ گونه ستم و استثما
براي همين بايد براي حل همه . تواند بپذيرد

براي همين است كه  . آنها راه حل بدهد
كارگران آگاه بايد عليه ستم بر زن مبارزه راه 
اندازند، در جنبش زنان شركت كنند و براي 
گسترش و پيگيري آن برنامه بدهند، همانطور 
كه در رابطه با ستمگري ملي و ستم بر 

اين كامال . ر و بي زمين كننددهقانان فقي
منطبق است بر رسالت طبقه كارگر و 
استراتژي طبقه كارگر مبني بر متحد كردن 
تمام اقشار و طبقات مختلف عليه ستم و 
استثماري كه بر آنان روا مي شود و باالخره 
رهبري مبارزه براي سرنگوني كامل نظام ستم 
. و استثمار و برقراري جامعه سوسياليستي

ه كارگر بدون درگير شدن و تالش براي طبق
رهبري مبارزات عادالنه اقشار مختلف عليه 
ستم و استثمار نمي تواند به آنان بقبوالند كه 
فقط يك طبقه، ايدئولوژي و علم است كه در 

مار تثاين عصر مي تواند آنان را از ستم و اس
رها كند و آنهم طبقه كارگر و ايدئولوژي و علم 

 .انقالب اوست



٧صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره
مبارزه اقتصادي هم مثل هر مبارزه ديگري . يابد

پيچ و خمها و افت و خيزهاي خود را دارد و چه 
بسا برخي مواقع زمينه هاي عيني يك مبارزه 

خواست معين از بين مي تحقق يک اقتصادي با 
  . رود

يا اينكه نمي توان بيش از اندازه يك مبارزه 
 اين است كه فكر كنيم مثل. اقتصادي را جلو برد

عليه بيكاري مبارزه كنيم و شعار كار براي همه 
ارتش . كارگران را تحت سرمايه داري عملي كنيم

ذخيره كار يك ركن مهم نظام سرمايه داري است و 
فقط با سرنگوني اين نظام و برقراري سوسياليسم 

  .است كه مي توان بر معضل بيكاري فائق آمد
وقعيت سنديكا هم جور اين مثال تا حدي با م

در مي آيد چرا كه مسئله اصليش كار براي كارگران 
  .پروژه اي بود

همانطور كه گفتم مشكل اصلي اين بود كه 
رهبران سنديكا درك روشني نداشتند كه اين 
 ،فعاليتها به چه سمتي بايد تكامل پيدا كند

رودرروئي اش با رژيم به كجا مي انجامد و رابطه 
ياسي بزرگتري كه در جامعه اش با تحوالت س

 و همه اين فعاليتها قرار است ،جريان داشت چيست
  . به چه امري خدمت كند

از (به قول رفيق جانباخته علي چهار محالي 
 كه مي گفت ما آندوره مثل مرغ )رهبران سنديكا

سرمان را پائين انداخته بوديم و فقط داشتيم دون 
 نداشتيمجمع ميكرديم و چندان به دور و بر توجه 

كه باالخره اين دونها به چه كاري مي آيند و به چه 
  . كاري بايد بيايند

مسئله اين است كه اشكال مختلف مبارزه 
طبقاتي در متن و بستر تحوالت سياسي بزرگ و 

نمي توان تحت عنوان اينكه . گوناگون پيش مي رود
اين تحوالت مانع مبارزه طبقاتي مي شوند خود را 

ار كشيد و بعد از روشن شدن آن مبارزه را از آنها كن
طبقه كارگر امر خود را بايد از دل . از سر گرفت

تحوالت عظيم و پيچيده جلو ببرد و كسب قدرت 
  .سياسي را هدف قرار دهد

 آيا دخالت روشنفكراني چون علي چهار £
محالي در امور سنديكا و الگوي برداري هايش 

  اف نكشاند؟ از انقالب چين سنديكا را به انحر
 اين تصويري نادرست از رابطه روشنفكران ¢

گوئي روشنفكراني . انقالبي با جنبش كارگري است
آمدند و كارگران را گول زدند و كارگران هيچ 

اين يك تصوير غلط و . اختياري از خود نداشتند
نه تنها به نقش روشنفكران انقالبي كم . وارونه است

گران هم كم بها مي بها مي دهد بلكه به آگاهي كار
  .دهد

 را هم ٥٧گوئي چهارده هزار كارگر كه انقالب 
از سرگذرانده بودند هيچي نمي دانستند و رفقائي 

  . چون علي آنها را به كجراه كشاند
اوال، مدام بين كارگران و رهبران سنديكا بر سر 

ايه پاگر بخواهيم . خط و خطوط بحث و جدل بود
طه آگاهي اي بحث كنيم موضوع همان راب

سوسياليستي با جنبش كارگري و پاسخگوئي به 
كارگران چگونه به آگاهي «سئوال قديمي و اساسي 

ربط » طبقاتي سوسياليستي دست پيدا مي كنند
  . دارد

ثانيا، رفقائي چون علي چهار محالي و مصطفي 
 كارگر بودند و سالها سابقه فعاليت در … وکآبكاش

. ماد آنها بودند اعتدبين كارگران داشتند و مور

 كه به روشنفكران طبقه كارگر بدل  بودندكارگراني
  . شدند

، دارمتا آنجائي كه از علي چهارمحالي شناخت 
اين رفيق در آندوره كه در سنديكا فعاليت مي كرد 
. طبق گفته خودش اصال توي باغ انقالب چين نبود

زماني كه با سركوب سال شصت مواجه شد به تجربه 
به تجربه مبارزات كارگران و . رجوع كردانقالب چين 

قيامهاي كارگري در شهرهاي چين كه در دهه 
  ازبعد. بيست ميالدي شكست خورده بود، توجه كرد

اين شكستها بود كه كمونيستهاي چين تحت رهبري 
مائو تسه دون به اين نتيجه رسيدند كه بايد جنگ 

تازه در سال شصت بود كه . طوالني را پيش ببرند
ق علي به آن تجربه رجوع كرد و به لحاظ عملي و رفي

نظري نقش مهمي در سازماندهي مبارزه مسلحانه در 
دقيقا به خاطر اينكه . شمال ايران بر عهده گرفت

فهميده بود كه صرفا با سنديكا نمي توان قدرت 
اگر صحبت از كسب قدرت و نابود . سياسي را گرفت

قالبي كردن قدرت بورژوازي است بايد ارتش ان
  . داشت
نقش سازمانها و گروههاي چپ در سنديكا  £

  چه بود؟ 
 پاسخ به اين پرسش با توجه به اينكه امروزه ما ¢

با يك گرايشي روبرو هستيم كه دخالت سازمانها را 
در رابطه با تشكالت كارگري منفي مي داند، مهم 

  . است
اگر به تجربه سنديكا رجوع كنيم، واقعيت چيز 

رست است كه ما شاهد برخوردهاي د. ديگري است
غلط و سكتاريستي از سوي برخي سازمانهاي چپ 

 تقريبا همه سازمانها ، وبه تشكالت كارگري بوديم
در مورد وظايف 
تشكالت كارگري و 
وظايف احزاب انقالبي 
دچار التقاط و ابهام 

 اما كل واقعيت ،بودند
به . چيز ديگري است

جرئت مي شود گفت 
دون كه كار سنديكا ب

ياري سازمانهاي 
كمونيستي جلو نمي 

شايد سنديكا . رفت
تشكيل مي شد اما 
بدون كمك جنبش 

 هم همان حد  تاچپ
ادامه نمي يافت و 
ابعادش چنين گسترده 

 از اين زاويه است كه مي گويم نقش .نمي شد
  . سازمانها مثبت بود

به اين واقعيت هم بايد توجه بكنيم كه غالبا 
جنبش انقالبي پيش در آمد سركوب انقالبيون و 

پاشيدن تشكالت صنفي كارگران هم بوده و 
در تاريخ ايران همواره رابطه تنگاتنگي . هست

زيرا اكثر اين . بين ايندو وجود داشته است
تشكالت توسط نيروهاي آگاه چپ پي ريزي مي 

يعني ادامه حيات تشكالت توده اي در بعد . شد
ي جنبش درازمدت كامال بستگي به ادامه ياب

اين . انقالبي سياسي در مجموع داشته و دارد
مسئله هم در رابطه با سنديكا صدق مي كرد و 
هم در رابطه با ديگر تشكالت كارگري كه در 

  .دوره انقالب شكل گرفتند

مي شود ن ساخته ءهيچ تشكل كارگري در خال
و هيچ فعال كارگري كه پا به يك تشكل مي گذارد 

بقول يكي از . مي كندنك گرايشش را بيرون در پار
ها وقتي وارد  آدم،جلسههمين رفقاي سخنران در 

 سرشان را بيرون نمي ندتشكل كارگري مي شو
  . گذارند

بگذريم و تشكل که حتي از اين مسئله هم 
كارگري را مجرد از جامعه و گرايشات مختلف 
سياسي درون جامعه و درون طبقه كارگر فرض 

يم كه وقتي يك كنيم، باالخره به اين مي رس
عده كارگر دور هم جمع مي شوند كه بر سر 
موضوعي مبارزه راه بيندازند، هدف تعيين مي 
كنند، راه و روش مبارزاتي جلو مي گذارند، 
حساب كتاب مي كنند و استراتژي و تاكتيك 
جلو مي گذارند و روش برخورد به دولت يا 
كارفرما را مشخص مي كنند، همه اينها يعني 

و اين سياست باالخره با ديگر . سياست
سياستهاي جاري در جامعه دوري و نزديكي ها و 

يعني در مجرد ترين . يا نقاط تماس خود را دارد
حالت نيز حتي براي ساده ترين مبارزات صنفي 
نيز باالخره در سطحي كارگران با سياستها و 

  . روشهاي مختلف روبرو خواهند شد
دخالتي در هيچ حتي اگر گروههاي سياسي 

سنديكا نمي كردند، باالخره سنديكا مجبور بود 
سياستي را در برخورد به مسائل گوناگوني كه 
. آندوره پيشاروي مبارزه شان قرار داشت اتخاذ كند

 ، يا نه،مثال اينكه از خلق عرب يا كرد دفاع بكند
بگذارد جمهوري اسالمي كار خودش را بكند؟ از 

د يا نه؟ سر سيل ديپلمه هاي بيكار حمايت بكن
زدگان كاري بكند يا نه؟ سر جنگ حرفي بزند يا 

  نه؟ 
پس بحث بر سر 
دخالت سازمانها نيست؛ 
بحث بر سر دخالت در 
سياست و دخالت با چه 

اينكه .  است،سياستي
كدام سياست صحيح 

 كدام . كدام غلط،است
سياست و روش، طبقه 
كارگر را به اهداف پايه 

 مشخصا كسب ،اي اش
 نزديك ،سيقدرت سيا

. مي كند و كدام دور
و . اينها پايه بحث است

بهتر است با چشم باز به 
اين مسئله نگاه كنيم و از 

  . اين زاويه تجربه سنديكا را مورد ارزيابي قراردهيم
اتفاقا به همان درجه اي كه سياستهاي يك 
سازمان درست يا غلط بود، نقش آن سازمان هم 

واهيم درست پس اگر بخ. مثبت يا منفي مي شد
به مسئله برخورد كنيم بايد بتوانيم اشكاالت 
موجود در روش برخورد سازمانها به سنديكا را 

اينكه از . به خط عمومي سياسي شان ربط دهيم
افق و اهداف پايه اي طبقه كارگر چه دركي 
داشتند، به قدرت سياسي حاكم چگونه برخورد 
مي كردند و چگونه مي خواستند جمهوري 

اصال مي دانستند چه .  را سرنگون كننداسالمي
مي خواهند و چگونه آنرا بدست آورند يا خير؟ 

  ! پايه بحث استاين
وقتي يك حزب يا سازماني بحث كند كه 

 – يالت توده ايا تشکي يهر نوع مبارزه توده ا
 اگر يل و مهم باشد، و حتيهر چقدر که اص

 در – مدت باشد ي گسترده و طوالنيمبارزه ا
 ي خصلتيفه ادامه دار انقالب، داراياس با وظيق

 ي نميچنان مبارزه توده ا.  باشديموقت م
 ي جايا حتيف برابر گردد و يتواند با همه وظا

 ي از پروسه کليد بخش تبعيد، بلکه باريآنرا بگ
شبرد انقالب باشد، به هر تشکل يساختمان و پ

 که ي در جائيست، حتين نگريد چني بايتوده ا
ا ي باشد و ي درست ميک تشکل توده ايحفظ 

ل يما ابتکار تشکي که حزب مستقي آنجائيحت
   . ردي گيآنرا بر عهده م



   ٨ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                
تشكالت توده اي بايد پشت جبهه آنان باشد، 
مشخص است كه برخورد سكتاريستي نسبت به 

چنين سازماني مسئله اش . سنديكا اتخاذ مي كند
كه توده هاي كارگر را در جريان  واهد بوداين نخ

طبعا به كار سياسي . مبارزه شان آگاه و متحول كند
در واقع نشان مي دهد . با كارگران بهائي نمي دهد

بر دوش  اش اين است که تمايل سياسيکه 
كارگران سوار شود و قدرت را كسب كند بدون 
اينكه تحول اساسي در ذهنيت جامعه و كارگران 

آورد و در واقع مي خواهد بر همان مناسبات بوجود 
 با قدري اينور و آنور كردنش  وكهنه تكيه زند

  .خودش در راس بنشيند
 اينكه .انحراف ديگري هم مي تواند شکل بگيرد

سازماني ظاهرا هم و غم خود را بگذارد خدمت به 
ظاهرش فروتنانه است اما . جنبش كارگري

عوت مي كند واقعيتش اين است كه كارگران را د
كه در همان سطح سياستهاي رايج و خودبخودي 

و مي دانيم كه سياست خودبخودي، . در جا بزنند
سياستي كه در راسش آگاهي انقالبي و كمونيستي 
قرار نداشته باشد عمال و نهايتا به بورژوازي خدمت 

  . مي كند
بحث رابطه احزاب و سازمانها با جنبش 

ا نشان مي دهد كارگري بحث مهمي است؛ نه تنه
كه چه دركي از رابطه حركت آگاهانه با حركت 

 بلكه نشان مي دهد كه هر حزب ،خودبخودي داريم
يا جرياني چطور به اين تضاد برخورد مي كند و 
اصال قبول دارد كه بين حزب و توده ها، بين حزب 
و تشكالت توده اي تضاد معيني هست يا نه و اينكه 

ل كرد كه موجب انقالبي چگونه بايد اين تضاد را ح
فرصت . تر شدن هر دو شود نه محدود شدنشان

  . بحث بر سر اين مسئله نيست
وارد شدن به اين بحث و ريشه اي برخورد 
كردن بدان يعني اينكه ما چه دركي از سوسياليسم 
داريم و چگونه مي خواهيم تضادهاي جامعه 

 و كه يكي از تضادها. سوسياليستي را حل كنيم
 رابطه ميان حزب و توده ،ي مهمشاشکاف ه

كه فقط با آگاه كردن هر چه بيشتر شکافي . هاست
كارگران و درگير كردنشان در زمينه هاي مختلف 

  . هدايت جامعه مي تواند محدود و محدود تر شود
جمعبندي از نقش سازمانهاي چپ در تشكالت 

را  چ،كارگري در دوره انقالب موضوع مهمي است
در . اين مسئله روبرو خواهيم شد ما دوباره با که

هر سازمان . نتيجه درسگيري از آن واجب است
  . سياسي جدي بايد اينكار را بكند

اين را هم بگويم كه درست است كه ما امروزه 
به برخي محدوديتها و ضعفهاي سنديكا اشاره مي 

 اما عميقا ،و آنها را مورد نقد قرار مي دهيمكنيم 
 نه كارگران يا رهبران باور دارم كه مشكل عمده

انقالبي كارگران بلكه مشكل عمده خط و برنامه 
كمونيستهائي بود كه در اين تشكالت فعاليت مي 
كردند يعني مشكل عمده را بايد در خط و برنامه 
كلي جنبش كمونيستي ايران در آن مقطع جستجو 

  .كرد
ارزيابي انتقادي از نقش اتحاديه  £

 با سنديكا چه مي كمونيستهاي ايران در رابطه
  *باشد؟
 اتحاديه از آنجائي كه خط و تجربه فعاليت در ¢

جنبش توده اي دانشجوئي خارج از كشور را داشت 
در رابطه با نقش مستقل سنديكا كمتر دچار خطا 

ب گوناگون خود را در اختيار شد و تالش كرد تجار
اتحاديه به ادامه كاري . رهبران سنديكا قرار دهد

سنديكا خدمت كرد و توانست همراه با ديگر 
 كه مخالف مشي سازمان هائی(سازمانهاي خط سه 

نفوذ تعيين ) چريكي و حزب توده و شوروي بودند
  . كننده اي در سنديكا بدست آورد

. يه مهم استاما ارزيابي انتقادي از خط اتحاد
در ر سنديكا و ده مهم است چون ي اتحادبرتمركز 

جنبش كارگري جنوب نقش موثري داشت و هم 
 جريان با بيرحمي علمي تجربه خود را  که ايناين

. در دوره انقالب مورد نقد و بررسي قرار داده است
 »با سالح نقد«اگر رفقا بخواهند مي توانند به جزوه 

  . جوع كنند منتشر شد ر١٣٦٥كه در سال 
  : بطور خالصه و فشرده مي توان گفت

يكم، اتحاديه برخورد صحيحي به بحراني كه 
مللي را در برگرفته بود جنبش كمونيستي بين ال

سرنگون شدن  بواسطه بحرانين  ا.نكرده بود
 متعاقب مرگ مائو و احياء ،کمونيستها در چين

 بوجود آمده ،سرمايه داری در چين سوسياليستی
 اتحاديه بواسطه اين بحران دچار گيجي و. بود

اين يك . شدايدئولوژيک سياسی سردرگمي 
ا گره خورده بود به يممسئله كليدي بود و مستق

طبقه جمعبندي از پيشرفته ترين درك و عمل 
يعني  ( در مورد ساختمان سوسياليسمكارگر

جمعبندي از شكست چين انقالب فرهنگي چين و 
. )با تكيه بر خدمات و دستاوردهاي مائوتسه دون
م وقتي يك جريان بر سر افق كمونيستي دچار ابها

باشد مسلما نمي تواند وظايف خود را در قبال 
  .طبقه كارگر و انقالب بخوبي انجام دهد

دوم، همين مسئله باعث رشد اپورتونيسم راست 
در اتحاديه در رابطه با وظيفه مركزي كمونيستها 

  . يعني كسب قدرت سياسي از طريق قهر شد
به راه تنها زماني كه مبارزه خطي در اتحاديه 

 ،به خط سربداران معروف شدخطي كه افتاد، 
توانست با اين خط راست مرزبندي كند و از آن 

 پس از آن بود كه اتحاديه اهميت. گسست كند
عميقا  مسائل پايه اي ايدئولوژي را تعيين کننده

  . دريافت و به پاي حلشان رفت
 به عنوان ،خالصه اينكه وقتي كمونيستها

 خود ره گم كرده باشند ،پيشاهنگ طبقه كارگر
ه بنمايند و توده هاي كارگر را به سر مي توانند رن

 مبارزات روزمره طبقه و منزل مقصود برسانند
  پيش ببرند و آنرا به آينده به درستيكارگر را

  .  متصل كنندکمونيستي
 اميد آنكه .مسلما اين مسئله ابعاد گوناگون دارد

و همه جانبه تر  فرصتي پيش بيايد كه دقيق تر
بطه با جنبش كارگري  اين اشكاالت را در راانعکاس

  .مورد بحث قرار دهيم
در خاتمه مي خواهم تاكيد كنم كه بحثهاي 
بسيار خوبي در اين دو جلسه توسط همگي رفقا 

توانستيم بر يك تجربه بزرگ و مهم . طرح شد
  . جنبش كارگري ايران در حد توانمان پرتو بيفكنيم

و اميدوارم شايسته و اليق آن باشيم كه راه 
بار  البي سنديكاي پروژه اي آبادان را اينرهبران انق

هشيارانه تر و آگاهانه تر، انقالبي تر و با چشمان 
رهبراني كه يادشان همواره . بازتر ادامه دهيم

  ● .موجب غرور، سربلندي و افتخار است
  

طبق اين بحث به دليل كمبود وقت ارائه نشد  *
  .شودمی  درج در اينجاسخنران خواست 

به معناي مبارزات توده (بش كارگري بين جن
 –هاي كارگر عليه اجحافات گوناگون اقتصادي 

با جنبش ) سياسي نظام سرمايه داري
به عنوان بخش آگاه و پيشرو (كمونيستي 
و . تقاوت كيفي موجود است) طبقه كارگر

همچنين بين پروسه مبارزه براي كسب قدرت 
 سياسي با پروسه مبارزات روزمره طبقه كارگر

يكي اساسا در . اين تفاوت كيفي است
چارچوبه زير و رو كردن كل جامعه است 
ديگري عمدتا در مدار مناسبات موجود مي 

  . چرخد
تفاوت، ميان آگاهي كمونيستي با آگاهي 

بقول لنين همواره عناصري . خودبخودي است
از كمونيسم در مبارزات كارگران عليه سرمايه 

شان ظهور مي داري موجود است و در مبارزات
به معناي جهان بيني، (يابد اما كمونيسم  
مساوي با اين عناصر ) برنامه و  استراتژي

اين امر اساسا خارج از طبقه فرموله و . نيست
. مدون مي شود و بايد ميان كارگران برده شود

همانطور كه ماركس و انگلس اينكار را كردند و 
روز كارشان توسط لنين و مائو ادامه يافت و ام

هم به عهده ماست كه كمونيسم را تكامل 
  .  دهيم

في المثل امروزه جمعبندي از نقاط قوت و 
ضعف دو تجربه مهم كسب قدرت سياسي 
طبقه كارگر در قرن بيستم در چين و شوروي 

براي فرا رفتن از اين دو (و داليل شكست آن 
عنصر تعيين كننده آگاهي ) تجربه

عبندي به بردن اين جم.  سوسياليستي است
ميان توده ها  براي جنبش كارگري و براي 
سمت دادن به فعاليتها و تالش براي ساختن 

روشن است كه  .  جامعه آينده حياتي است
اين نياز حياتي در جريان مبارزه خودبخودي 

بلكه  نيازمند كار . كارگران برآورده نمي شود
و آنهم نه در . آگاهانه جنبش كمونيستي است

ر بلكه در سطح جنبش سطح يك كشو
بي جهت نبود كه . كمونيستي بين المللي

ماركس تاكيد كرد كه كمونيستها در جنبش 
كارگري همواره مدافع منافع كل و آينده اي 

  . هستند كه طبقه كارگر بايد بدان دست يابد
پروسه مبارزه براي كسب قدرت سياسي به 
عنوان اوليه ترين و اساسي ترين گام براي 

معه سوسياليستي مساوي با ديگر ساختن جا
پروسه هاي رايج مبارزاتي ميان كارگران و يا 

پروسه . ميان ساير بخشهاي توده ها نيست
كسب قدرت سياسي امري آگاهانه و 
سازمانيافته است كه تنها از طريق رهبري يك 

انقالب اكتبر . حزب انقالبي امكان پذير است
حانه هم نشان داد كه اگر بلشويكها قيام مسل

را سازماندهي نمي كردند و صرفا منتظر نتيجه 
خودبخودي شورو التهاب انقالبي كارگران مي 

  . بودند هرگز قدرت سياسي كسب نمي شد
به نقل از مقاله مبارزه مسلحانه و جنبش 

قت ي حق–ام آمل ي به تجربه قي با نگاهيکارگر
  ۱۳۸۴ر يت ٢٣شماره  



٩صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره

   به تاريخچه و فعاليتهاي نگاهي گذرا
آبادان و حومه ) فصلي(سنديكاي كارگران پروژه اي 

ه اطالعات طرح شده در يمقاله بر پان يا
درسهايي از « نوشته اي به نام  و ازيجلسات پالتاک

به (»  سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان و حومه
 –كار «مندرج  در نشريه ) قلم اسماعيل افشاري

و گزارشات درج شده در ) ۵ و ۴شماره (» مزد
ران و ي ايست هايه کمونيقت، ارگان اتحاديحق

 خلق ي فدائيکهايار ارگان سازمان چره کينشر
  . ران در دوره انقالب نگاشته شده استيا

  
  شكل گيري سنديكا 

 شمسي ٥٠از اوخر دهه چهل و اوائل دهه 
شركتهاي خارجي و داخلي زيادي درگير ساختن 

بويژه در زمينه ( صنعتي - پروژه هاي تاسيساتي 
در نقاط مختلف ايران خاصه در )  نفت و پتروشيمي

اين پروژه ها بنا به ماهيت خويش . وب شدندجن
. براي مدت زمان معيني كارگر استخدام مي كردند

 صنعتي به معناي پايان –اتمام هر پروژه تاسيساتي 
در . كار و بيكاري كارگران تا پروژه بعدي بود

حقيقت نام كارگران فصلي و پروژه اي دقيقا از بابت 
  .  موقتي بودن اين پروژه ها بود

گران پروژه اي عمدتا از سه بخش ماهر، كار
كارگراني كه . نيمه ماهر و ساده تشكيل مي شدند

عمدتا در زمينه هاي جوشكاري، لوله كشي، ميل 
بندي، برقكاري و غيره به درجات گوناگون آشنائي 
داشتند و غالبا از طريق تجمع در قهوه خانه هاي 
مشخص به استخدام فردي يا جمعي شركتهاي 

اكثريت كارگران ساده . ري در مي آمدندپيمانكا
ريشه روستائي داشتند كه در حومه آبادان زندگي 

كارگران . مي كردند و عمدتا از خلق عرب بودند
ساده عرب نه تنها از ستم طبقاتي رنج مي بردند 

كارفرماها . بلكه ستم ملي هم به آنان روا مي شد
ار براي راه اندازي پروژه و بهره گيري از نيروي ك

ارزان روستائيان آنان را پس از يك دوره دو ماهه 
  .  آموزشي به كار مي گرفتند

عموم كارگران پروژه اي به دليل آنكه طي ماه 
 همواره تامين ،هاي بيكاري درآمدي نداشتند

  . مخارج زندگي يكي از مشغله هاي فكري آنان بود
 ١٣٥٧با شروع تظاهراتهاي توده اي در سال 

 خارجي و همچنين سرمايه بسياري شركتهاي
داران بزرگ داخلي حتي بدون پرداخت حقوق 
كارگران از ايران فرار كردند و پروژه ها متوقف 
ماندند و كارگران پروژه اي در سطح وسيع بيكار 

اين مسئله مهمترين پايه عيني شكل گيري . شدند
موج بيكاري و فشارهاي . سنديكاي پروژه اي بود

وسيعي را در بين اكثريت اين ناشي از آن نارضايتي 
كارگران بوجود آورد و تحركاتي را در ميان آنان 

آبادان » اداره كار«تجمعاتي در اطراف . دامن زد
در خالل همين تجمعات بود كه . شكل گرفت

كارگران پيشروئي كه سابقه مبارزات ضد رژيم شاه 
داشتند كارگران بيكار را متقاعد كردند كه حق 

ه دادني و اگر قرار است حق خود گرفتني است و ن
را بگيريم بايد يك تشكيالت كارگري بوجود آورده 
و با اتحاد و همبستگي خواستهاي خويش را عملي 

  . كنيم
كارگران بيكار اجتماع خويش را به محوطه 

بعد از . منتقل كردند» دانشكده نفت آبادان«
 ايده ،مشورتهاي جمعي و توده اي با كارگران

ا شكل گرفت و هيئت موسس تشكيل سنديك
  .فعاليتهاي خود را آغاز كرد

تجمعات كارگران مصادف بود با سرنگوني رژيم 
هيئت موسس سنديكا . شاه و قدرت گيري خميني

بارها به فرمانداري آبادان رجوع كرد و خواستهاي 
كارگران را با مقامات سياسي و ادراي حكومت جديد 

ي محلي براي اولين مطالبه آنان واگذار. طرح كرد
مسئولين با وعده و وعيد كارگران را سر . سنديكا بود
هيئت موسس نيز مدام كارگران را در . مي دواندند

جريان مذاكرات خود با مقامات فرمانداري قرار مي 
طي جلسه جمعي هيئت موسس پيشنهاد داد . داد

كه براي دستيابي به خواسته شان فرمانداري را 
موسس از اينكار معرفي و هدف هيئت . اشغال كنند

شناساندن كارگران پروژه اي به مردم شهر و 
مطالبات شان و افشاي ماهيت ضد كارگري مقامات 

مضافا مي خواستند در عمل به همه . شهر بود
  . كارگران نشان دهند كه حق گرفتني است نه دادني

 بهمن فرمانداري ٢٢حدود دو ماه پس از قيام 
ال شد و فرماندار و آبادان توسط كارگران اشغ

. دادستان رژيم جديد به گروگان گرفته شدند
كارگران خواستار واگذاري محلي براي سنديكا 

خبر اشغال و تصرف فرمانداري مثل بمب در . شدند
. آبادان تركيد و حمايت مردم را برانگيخت

چماقداران حزب اهللا فرمانداري  را محاصره كردند و 
ن به اشغال فرمانداري تهديد كردند كه اگر كارگرا

. پايان ندهند آن محل را به آتش مي كشند
كارگران مقاومت كردند و تا عصر به اشغال 

 وسيع پس از تاثيرات تبليغي. دامه دادندفرمانداري ا
 كارگران با دو ،و مثبت اين اقدام در سطح شهر

اتوبوس خود را به محل سابق سنديكاي كارگران 
ه هفت رساندند و با شركت نفت واقع در ايستگا

شكستن قفل و زنجيرهاي آن ساختمان، آنجا را 
محل را آماده كردند و تيم انتظامات . تصرف كردند

تشكيل دادند و با تقسيم كار ميان خود هر شب 
عده اي از كارگران شبها در محل سنديكا باقي 

كارگران از محل  سنديكا تا زماني كه وجود . ماندند
  .شم محافظت كردندداشت مانند مردمك چ

  اساسنامه سنديكا 
از فرداي همانروز بحث اساسنامه سنديكا براه 

م اساسنامه از يكارگران براي تهيه و تنظ. افتاد
وجود دانشجويان كنفدراسيون كه به آبادان 

اين دانشجويان كه . بازگشته بودند بهره مند شدند
عمدتا از فرزندان كارگران شركت نفت بودند، 

سنامه تشكالت كارگري كشورهاي ترجمه اسا
  .گوناگون را در اختيار كارگران قرار دادند

بعد از يك هفته كار مداوم اساسنامه 
پيشنهادي توسط هيئت موسس تهيه شد و در 
مجمع عمومي كارگران پس از بحث بر سر بند بند 
آن در محيطي كامال دمكراتيك با اكثريت قاطع به 

  . تصويب رسيد
.  بيست ماده تنظيم شده بوداين اساسنامه در

در ماده چهار اين اساسنامه اهداف و وظايف 
  :سنديكا به شرح زير توضيح داده شد

 تامين كار و بهبود وضع اقتصادي و )الف
  اجتماعي كارگران عضو

تالش در راه ايجاد اتحاديه كارگران پروژه ) ب
  اي و فدراسيون كارگران ايران

 حرفه اي و  باال بردن سطح دانش و آگاهي)ج
اجتماعي كارگران عضو از طريق انتشار خبرنامه، 
نشريات كارگري، نمايش فيلم، سخنراني، ايجاد 
كتابخانه و باشگاههاي فرهنگي و ورزشي و 

  .گردشهاي دسته جمعي علمي
 ايجاد تشكيالت و سازمانهاي جنبي كه به )د

منظور رسيدن به هدفهاي بند الف ضروري 
 قبيل ايجاد صندوقهاي از. تشخيص داده مي شود

   .اعتصاب، كمك و تعاوني كارگران
كارگران شركت كننده در مجمع عمومي هفت 
تن از كارگران را به عنوان نماينده و مسئولين 

ون مصطفي رفقائي چ. سنديكا انتخاب كردند
آبكاشك، علي چهار محالي كائيدي، محمد علي 

 از  جمله منتخبين …ابرندي، حميد شط زاده، و 
  . بودند
 ديگر نكات ذكر شده در اساسنامه از

خصوصيات نمايندگان، مدت زمان نمايندگي، 
چگونگي پيشبرد وظايف، ويژگي هاي مجمع 

مانند حقوق (عمومي و خواسته هاي اصلي كارگران 
ي، بيمه درماني،  اشتغال به كار با نظارت بيكار

سنديكا، پيشبرد كارهاي نيمه تمام پروژه ها، مبارزه 
براي ايجاد يك قانون كار دمكراتيك با شركت و 

) …نظارت شوراها و تشكالت واقعي كارگري و 
شرط نماينده شدن طبق اساسنامه اين بود كه . بود

فقط از نماينده حقوقي از كارفرما دريافت نكند و 
  . بودجه سنديكا مخارجش را تامين كند

و ) يا نمايندگان منتخب(به جز هيئت موسس 
مجمع عمومي، سنديكا براي پيشبرد اهداف و امور 
خود تقسيم كار معيني بوجود آورد و بخشهاي 

مانند بخش چاپ . تشكيالتي مختلفي را سازمان داد
و تبليغات، بخش ارتباطات، بخش مالي، بخش  

زي رشته هاي فني به وسيله كارگران با كارآمو
تجربه و بخش كاريابي و ايجاد كار و معرفي 

  .كارگران به محل كار
بدين ترتيب يكي از موفق ترين و منسجم 
ترين تشكل هاي كارگري پس از انقالب فعاليتهاي 

سنديكا سريعا به يك قطب . خود را آغاز كرد



   ١٠ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                
 توده .انقالبي در شهر آبادان و كال جنوب بدل شد

ها و نيروهاي انقالبي قدرت خود را در آن مي 
سنديكا محلي شد براي نمايش قدرت . ديدند

. انقالب در مقابل ضد انقالب تازه به قدرت رسيده
في المثل همزمان با سخنراني رفسنجاني  در 

 كه ٥٨ت سال شهآبادان در ورزشگاه تختي در ارديب
نديكا تنها دويست نفر در آن شركت كرده بودند، س

 بگونه اي .مائي هزاران نفره سازمان دادراهپييک 
كه رفسنجاني به لجن پراكني علني و مستقيم عليه 
كارگران پرداخت و شركت كنندگان در آن 

  . راهپيمائي را اراذل و اوباش ناميد
  مطالبات اصلي سنديكا

مهمترين و اصلي ترين خواست سنديكا، 
سنديكاي پروژه . دگرفتن حقوق بيكاري از دولت بو

اي آبادان در واقع اولين تشكل كارگري در ايران 
بود كه حقوق بيكاري را مطرح ساخت و اين حق را 

اين شعار در . براي همه كارگران ايران خواستار شد
بود » وام بيكاري«مقابل شعار و طرح ضد كارگري 

كه رژيم جمهوري اسالمي براي متفرق كردن و 
. بيكار جلو گذاشته بودمنفعل كردن كارگران 

رهبران سنديكا با دامن زدن بحث در بين كارگران، 
آنان را قانع ساختند كه با اين طرح جمهوري 

  .اسالمي مخالفت كنند
طرح شعار بيمه بيكاري براي كارگران پروژه اي 

 از داليلي بود كه يو همچنين كارگران اخراجي يك
سنديكا به سرعت توده اي شود و موجب شد 

  . ضايش افزايش يابداع
از جمله مطالبات ديگري كه موجب تقويت 
سنديكا شد طرح راه اندازي پروژه هاي نيمه تمام 

و از اين طريق ايجاد كار براي ) توسط سنديكا(
روحيه و شعار كارگران در مقابل . كارگران بود

استدالل دولت كه مي گفت نمي توانيم پروژه ها را 
جي از ايران راه به خاطر خروج شركتهاي خار

! اندازي كنيم اين بود كه خودمان مي سازيم
  !خودمان جلو مي بريم

مطالبه ديگر سنديكا اين بود كه كارفرمايان و 
مقاطعه كاران راسا حق استخدام هيچ كارگري را 
ندارند و استخدام كارگران در حرفه هاي گوناگون 
. پروژه اي مي بايست از طريق سنديكا انجام گيرد

ه تحقق و انجام اين خواسته ها بدون مقابله با البت
توطئه هاي دولت، كارفرماها و پيمانكاران و مبارزه 
براي برسميت شناختن سنديكا از جانب آنان امكان 

  . پذير نبود
  مبارزات اقتصادي سنديكا

ي كسب مطالبات كارگران           ا رهبران سنديكا بر      
ان                               عنو به  كه  ند  د بو ه  گا آ مر  ا ين  ا به  ي  ا ه  ژ و پر
قتصادي الزمه مانند                            ا ز اهرمهاي  ا كارگران بيكار 
اعتصاب يا توقف توليد براي تحت فشار قرار دادن                       

از همين رو آنان از همان             .   رژيم  برخوردار نيستند          
ابتدا راه چاره را در اين ديدند كه حمايت اقشار                            

طبق    رگران شركت نفت و                 ديگر  بويژه  كا رگر  ه كا
همچنين ديگر اقشار و طبقات و نيروهاي سياسي                 
مترقي  را نسبت به مطالبات و مبارزات خود جلب                    

رو از همان ابتدا با شوراي كارگران    از همين. نمايند
 با تشكل   ، نفت آبادان ارتباط تنگاتنگ برقرار كردند            

  كس خانواده هاي قربانيان آتش سوزي سينماي ر                   
  

  لوژي سنديكايكرنو
   آبادان و حومه )فصلي( كارگران پروژه اي 

شكل گيري نطفه و ايده اوليه سنديكا در ميان جمعي از : ١٣٥٧ و اوائل سال ١٣٥٦اواخر سال 
  كارگران پيشرو

  
كار شده در مقابل دفتر اداره كار و هم فكري تجمعات اوليه كارگران پروژه اي بي: ١٣٥٧سال 

  تجمع كارگران از محل اداره كار به دانشكده نفت آبادانمحل براي حل معضالت شان و انتقال 
   

  تاسيس رسمي سنديكا و اعالن آن توسط هيئت موسس: ١٣٥٧ بهمن ٢٢دو ماه پس از قيام 
  

ان اين شهر و ت فرماندار و دادساشغال فرمانداري آبادان و به گروگان گرفتن: ١٣٥٨بهار 
درخواست محلي رسمي براي سنديكا و در همان روز تصرف محل سابق سنديكاي كارگران نفت 

از محل سنديكا براي ) صد روزه(تحصن و دفاع شبانه روزي . آبادان و گشايش رسمي سنديكا
  . مقابله با حمالت چماقداران حزب اهللا

  
 تصويب اساسنامه سنديكا و انتخاب رسمي مسئولين سنديكا .فراخوان مجمع عمومي: ١٣٥٨بهار 

  با راي كارگران 
  

  حمايت فعال از مبارزات خلق عرب و محكوم كردن سركوبگران جمهوري اسالمي : ١٣٥٨بهار 
  
سازماندهي راهپيمائي چند ده هزار نفره به مناسبت روز جهاني كارگر در : ١٣٥٨ ارديبشهت ۱۱

  آبادان 
  

  مان دادن كمك به سيل زدگان جنوب در سطح گستردهساز: ۱۳۵۸ بهار
  
سازماندهي تظاهرات ده هزار نفره عليه دخالتهاي امپرياليسم آمريكا در ايران از : ١٣٥٨ خرداد ٤

  محل سنديكا تا سينما ركس 
  

براي رسيدگي دولت به نفر سازماندهي راهپيمائي با شركت بيش از ده هزار : ١٣٥٨ آذر ٣٠
ران و انتشار اعالميه اي از سوي سنديكا مبني بر خواست هاي سياسي و صنفي خواسته هاي كارگ
  . كارگران پروژه اي

  
از سوي سنديكا و فرموله كردن مطالبات » به پيشگاه طبقه كارگر«انتشار بيانيه : ١٣٥٨ دي ٢٠

  پايه اي كارگران 
  

 آن توسط فعالين اشغال يك روزه دفتر مركزي پااليشگاه آبادان و تحصن در: ١٣٥٨دي ماه 
  . سنديكا و اعالن همبستگي كارگران نفت از آنان

  
سازماندهي راهپيمائي اول ماه مه با شركت بيش از چهل هزار نفر در : ١٣٥٩ ارديبهشت ١١

  آبادان 
  

شان کزحمت«راهپيمائي عليه تحريكات ميان دو دولت ايران و عراق با شعار : ١٣٥٩تابستان 
 و انتشار قطعنامه اي در محكوم كردن اين »حاد اتحاد عليه امپرياليسم ات،ايران، زحمتكشان عراق

  .   كاتيتحر
  

انتشار آخرين اعالميه سنديكاي پروژه اي درمورد محكوم كردن حمله ارتش صدام به : ١٣٥٩مهر 
  . سنديكاتايران و جنگ ايران و عراق و پايان فعالي

  
 هوري اسالمي كردن محل سنديكا با بلدوزر توسط مزدوران جمويران



١١صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره

 و رابطه فعالي با كانون هاي ،پيوند برقرار كردند
كانون فرهنگي خلق عرب و (دمكراتيك منطقه 

  . برقرار كردند) كانون ديپلمه هاي بيكار
از سوي ديگر بارها كارگران پروژه اي به 
حمايت از مبارزات ديگر بخشهاي كارگران در 
شهرهاي جنوب مانند اهواز، خرمشهر و مسجد 

هائي را براي همبستگي  هيئت.  برخاستندسليمان
 يمبا كارگران اعتصابي يا كارگران متحصن ارسال 

هاي  داشتند يا به صورت گروهي در تحصن
كارگري در ديگر شهرهاي جنوب شركت مي 

  . كردند
سنديكا همچنين كارگران بيكار در شهرهاي 
ديگر را تشويق به متشكل شدن  كرد با اين قصد 

اديه سراسري كارگران بيكار و شاغل كه بتوانند اتح
  . را بوجود آورند

كه (چنين چارچوبي با خانه كارگر تهران  در
) آنزمان يك تشكل مستقل و انقالبي كارگري بود

با سنديكاي شرق تهران، با . پيوند برقرار كردند
كارگران صنايع فوالد اهواز و كارگران پيشرو 

 حفاري تراكتور سازي تبريز و كارگران شركتهاي
جنوب رابطه ايجاد كردند تا بتوانند مبارزات خود را 

  . با ديگر بخشهاي كارگري هماهنگ كنند
. عوامل جمهوري اسالمي هم بيكار ننشستند

آنان براي مقابله با  گسترش نفوذ سنديكا در ميان 
كارگران و مردم شهر دست به ايجاد يك تشكل 

روز سه شنبه هيجدهم . جعلي كارگري زدند
اتحاديه « اعالميه اي به نام ١٣٥٨وردين فر

پخش كردند » كانون تحصيل كرده ها«و » كارگران
و از كارگران بيكار دعوت كردند كه براي گرفتن وام 

همزمان با . بيكاري در مسجد بهبهاني ها گرد آيند
آن هيئتي از اداره كار استان خوزستان به مسجد 

قدام با عتراض به اين اارهبران سنديكا در . آمد
فرماندار تماس گرفتند اما در حالي كه مذاكره با 
فرماندار و دادستان شهر ادامه داشت عده اي از 
اوباشان حزب اهللا در مقابل فرمانداري ازدحام 
كردند و سپس به كارگري كه مشغول مذاكره با 

 او را زخمي كردند و ،فرماندار بود حمله ور شدند

يك نفر از ز ينبادان در حضور دادستان و فرماندار آ
كارگران را با چاقو زخمي كردند و دست و دندان 

  . دو كارگر ديگر را شكستند
، مقابل اين اعمال وحشيانه كارگران سنديكا در

نامه   د و دردن تحصن يك هفته اي سازمان داکي
 به زحمتكشان ايران خواستار مجازات ي اسرگشاده

ارگران و عاملين توطئه، انحالل اتحاديه قالبي ك
ت شناختن سنديكا و يتحصيل كرده ها، برسم

يو نفت ملي كه دتكذيب خبر اعالم شده از را
كارگران پروژه اي را ضد انقالب معرفي كرده بود و 

  . ندذكر ديگر مطالبات خود شد
سازمان دادن اين قبيل مبارزات همراه با نقش 
فعالي كه سنديكا در مبارزات سياسي و اجتماعي 

 كرد موجب آن شد كه عمال سنديكا ديگر ايفا
برسميت شناخته شود و مذاكراتي با نمايندگان 
وزرات كار در خوزستان و نماينده داريوش  فروهر 

سنديكا توانست دولت . وزير كار آنزمان داشته باشد
كند كه مبالغي را به عنوان حق بيكاري به  دارارا و

 هر چند كه بر سر ميزان آن و. كارگران بپردازد
نحوه پرداخت ميان سنديكا و مقامات اداري 

 ٦ تا ٥سنديكا مبلغي حدود . درگيري بوجود آمد
 ٩٠٠تومان را تعيين كرده بود و دولت فقط با  هزار

 تومان و براي ٤٥٠تومان براي كارگران متاهل و 
 يمسنديكا پافشاري .  كارگران مجرد موافقت كرد

ارگري  كه مبالغ حق بيكاري از كانال تشكل كکرد
 دولت مخالفت مي كرد و مي .پرداخته شود

 .خواست از طريق مساجد اينكار را به پيش برد
سرانجام در محل يك مدرسه مبالغي بين كارگران 

البته در ميان فعالين . بيكار توسط دولت پخش شد
. سنديكا بر سر گرفتن يا نگرفتن اين مبلغ بحث بود

ر بودند عده اي خواهان تحريم اين عمل وزارت كا
  .كه سرانجام به نتيجه واحدي نرسيدند

 به استخدام تعدادي از  توانستکايسند
ز ينكارگران در شركت نفت و در برخي پيمانكاريها 

  . ياري رساند
اما ادامه بيكاري كارگران، و پاسخ ندادن 
مقامات اداري به خواستهاي كارگران،  سنديكا را بر 

 

  ه اي  كارگران پروژيشعارهاي سنديكا
   آبادان و حومه) فصلي(

  شعارهاي عمومي در دفاع از وحدت كارگران  
  !كارگران سراسر جهان متحد شويد

  ! رنجبران وحدت و تشكيالت استةچار
  !  كارگر صنعت نفتردرود ب

  ! كارگران متفرق هيچ چيز –كارگران متحد همه چيز 
  ! نفتگر زنداني آزاد بايد گردد

  ! ايم ار توكارگر، كارگر، زنده به ك
سنديكاي كارگران پروژه اي سركوب و زنداني كردن 

  !كارگران را محكوم مي كند

  شعارها به زبان عربي
  ) !سنديكا عزت و شرف من است!  (سنديكا عزنه هبتنه

  )!سنديكا صداي آزادي است! (سنديكا صوته الحريه
   عمال او طالب سويه–ال استعمار و الرجعيه  
   ضد آمريكا الاستبداد– هدف العامل و الفالح
   انطالب بيه اسمع يل رجعي–حق العامل و الفالح 

   و االرض لمن يزرعها –المصنع لل عمال 
   اخوه وحده بالكفاح –سعيش العامل و الفالح 

  شعارهاي ضد امپرياليستي 
  ! دشمن اصلي ما–مرگ بر آمريكا 

 عليه امپرياليسم، –كارگران اتحاد، زحمتكشان اتحاد 
  !رمايه دارعليه س

  پر خروش، پرتوان –كارگر قهرمان، رهبر زحمتكشان 
  !عليه امپرياليسم

 اتحاد عليه ، اتحاد–زحمتكشان ايران، زحمتكشان عراق 
  !امپرياليسم

  !  نبرد با آمريكا–نه سازش، نه تسليم  
 سازش با آمريكا خيانت –نفاق بين مردم توطئه آمريكا 

  !است به ايران
  !از آمريكا بيزارندايرانيان بيدارند 

  شعارها در دفاع از خلقها و مبارزات مردم 
 محكوم است، –بمباران سنندج، بدست ارتش شاه 

  !محكوم است
 حمله به –حمله به زحمتكشان، حمله به دانشجويان 

  !انقالب است
 بدست پاسداران –كشتار بيكاران، در شهرهاي ايران 

  !محكوم است
 –م سنگر ماست خلق عرب، بلوچ، كرد همرزم و ه

  !امپرياليسم خونخوار دشمن خلقهاي ماست
بر چيدن شوراها خلع سالح خلق است به نفع 

  !امپرياليسم
سنديكاي پروژه اي خواهان دستگيري و مجازات عامالن 

  !كشتار سينما ركس آبادان است
  شعارهاي اقتصادي 

 دولت سرمايه دار –زن و بچه گرسنه صبر سرش نميشه 
  !حرف سرش نميشه

  گلوله گلوله جواب سرمايه –كار كار شعار هر چه بيكار 
  !دار

  ! سياست سرمايه دار–فرمان منع اعتصاب 
  !پيش به سوي ايجاد اتحاديه ي سراسري كارگران

 روز تعطيلي براي تمام ٢ ساعت كار در هفته و ٤٠
  !كارگران

  !ما خواهان حقوق بيكاري هستيم نه وام بيكاري
  

درسهايي از «ه اي به نام شعارهاي فوق  از نوشت
به قلم (»  سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان و حومه

»  مزد–كار «مندرج  در نشريه ) اسماعيل افشاري
و همچنين گزارشات نشريه حقيقت ) ۵ و ۴شماره (
از )  دوره اول–ارگان اتحاديه كمونيستهاي ايران (

  . فعاليتهاي سنديكاي پروژه اي برگرفته شد

 ۱۳۵۸آبادان، اول ماه مه 



   ١٢ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                
اه آبادان و آن داشت كه دست به اشغال پااليشگ
البته قبل . جلب حمايت كارگران صنعت نفت بزنند

ي با اهاي اوليه  از آن هماهنگي ها و مشورت
قبل . فعالين كارگري صنعت نفت انجام داده بودند

از اين اقدام رهبران سنديكا اعالميه اي تحت عنوان 
دوباره بر و منتشر كردند » به پيشگاه طبقه كارگر«

افشاگري از ضمن د كردند و خواسته هاي خود تاكي
 هشدار دادند كه اگر با خواسته هاي شان ،دولت

وليت عواقب ناشي از آن متوجه ئ مسنشودتوافق 
  .  خواهد بوددولتخود 

 پس از يك راهپيمائي كه ٥٨ماه  در دي
سنديكا سازمان داد تعدادي از نمايندگان و فعالين 

دفتر مركزي  سنديكا وارد پااليشگاه شدند و
با توجه به تجربه ايكه در . يشگاه را اشغال كردندپاال

اشغال فرمانداري آبادان كسب كرده بودند انتظامات 
تشكيل دادند و در مقابل ورودي هاي مختلف 

حدود هزار نفر از . پااليشگاه آنان را مستقر كردند
. كارگران پااليشگاه در محل كارگزيني گرد آمدند

نان گفتند كه ما كارگران اشغال كننده خطاب به آ
براي گروگانگيري كسي نيامديم اما مي خواهم 

و همه كارگران آزادند . جلوي توليد نفت را بگيريم
اما كارگران صنعت . كه به خانه هاي خود باز گردند

نفت ضمن همبستگي با آنان كنار شان باقي ماندند 
  . و پااليشگاه را ترك نكردند

خوندي كه از كارگران پروژه اي اجازه ورود به آ
طرف مقامات شهر براي مذاكره آمده بود به خاطر 
اينكه مي خواست با دو محافظ مسلح وارد 

خواهان مذاكره با شوراي .  ندادند،پااليشگاه شود
 از آنان خواستند كه  وكارگران نفت پااليشگاه شدند
 و خواسته هاي ستهاز موقعيت خود سود ج

شوراي كارگران . كارگران پروژه اي را پيگيري كنند
نفت هم قول همكاري دادند و كارگران سنديكا 

رش به كارگراني كه جلوي اپس از ارائه گز
پااليشگاه تجمع كرده بودند به اشغال يك روزه 

  .پااليشگاه پايان دادند
ه سنديكا دفاع از رزيكي ديگر از اشكال مبا

كارگران شاغل پروژه اي در مقابل كارفرماياني بود 
سنديكا تيمي از . اخراج آنان مي زدندكه دست به 

 كه به قوانين كار آشنائيرا كارگران با تجربه 

اين تيم با دفاع از كارگران . داشتند سازمان داد
اخراجي در اداره كار مانع از آن مي شد كه حق اين 

  .دسته از كارگران پايمال شود
سنديكا با سازمان دادن كالسهاي آموزش فني 

دانش فني كارگران ساده را تالش مي كرد سطح 
كارگران متخصص و ماهر دانسته هاي . افزايش دهد

خود را در زمينه هاي ابزار دقيق، نصب ماشين 
آالت، لوكه كشي، جوشكاري، برقكاري، بويلر ميكر،  
ريگر، آهن بندي، نجاري، نقاشي، آرماتور بندي، 

در اختيار كارگران  …ري وامكانيكي و نقشه برد
اين روش به روحيه همبستگي . شتندساده مي گذا

ميان كارگران ياري مي رساند و مانع از آن مي شد 
كه شكافهاي شغلي در بين كارگران موجب تفرقه 

  . ميان آنان گردد
 آن دسته از كارگراني كه از اطالعات بعالوه،

ي و فني برخوردار بودند بطور زنده حيف و معمو
ي را براي هاي اقتصادي در رشته هاي پروژه ا ميل

  .همه كارگران افشا مي كردند
  مبارزات سياسي و اجتماعي سنديكا 

يكي از برجسته ترين ويژگي هاي رهبران 
سنديكا اين بود كه مدام به اشكال گوناگون در 
سياست دخالت مي كردند و تالش داشتند آگاهي 

  . سياسي كارگران را افزايش دهند
ز اولين دخالت گري سياسي سنديكا حمايت ا

رهبران سنديكا در بحبوحه . مبارزات خلق عرب بود
ي به خرمشهر ئتيسركوب نظامي خلق عرب ه

ضمن اعالن همبستگي با خلق عرب،  فرستاد و
. سركوبگري هاي جمهوري اسالمي را محكوم كرد

سنديكا رابطه فعالي با كانون فرهنگي خلق عرب 
  . داشت

زماني كه تظاهرات ديپلمه هاي بيكار مورد 
 در محل  و آنان اوباشان رژيم قرار گرفتحمله

 كارگران با حلقه اي ،سنديكا دست به تحصن زدند
چرا كه عوامل . آهنين به حفاظت از آنان برخاستند

حزب اللهي به خاطر ضرب شستهائي كه از جانب 
كارگران ديده بودند مي ترسيدند كه با كارگران 

  . سنديكا روبرو شوند
 شدن سيل جنوب،  هنگام جاري٥٨در بهار 

سنديكا به ستاد سازمانده كمكهاي مردمي تبديل 
 بود مورد اطمينان مردم آبادان يبقدرسنديكا . شد

كه بسياري از آنان ترجيح مي دادند از طريق 
سنديكا  كمكهاي نقدي و جنسي و داروئي خود را 

سنديكا تيمهائي . زدگان برسانند به دست سيل
وزان و كارگران مركب از دانشجويان و دانش آم

ايجاد كرد و به مناطق روستائي اعزام كرد و به 
مدت چند هفته فعاليتهاي امداد رساني و عمراني 

بسياري از جوانان براي . مختلفي را سازمان داد
نخستين بار با زندگي زحمتكشان روستائي از 

  . نزديك آشنا شدند و از آن آگاهي يافتند
 مبارزات خلق سنديكا نه تنها از نظر سياسي از

كرد حمايت به عمل آورد بلكه بطور غير رسمي 
ي را به كردستان اعزام كرد و كمكهاي مالي و ئتيه

  .جنسي مردم آبادان را بدست مردم سنندج رساند
سنديكا حامي فعال خانواده هاي قربانيان آتش 
سوزي سينما ركس آبادان بود كه خواهان روشن 

كه در . ودندشدن داليل آتش سوزي اين سينما ب
جريان دادگاه و بعدها روشن شد كه مرتجعين 
. اسالمي در اين مسئله نقش مستقيم داشتند

كارگران سنديكا داوطلبانه با ياري خانواده هاي 
 بناي يادبودي را ،قربانيان آتش سوزي سنيما ركس

  .  در گورستان بنا نهادند
سازمان دادن تظاهراتهاي سياسي و راهپيمائي 

. اي يكي از وظايف دائمي سنديكا بودهاي توده 
سنديكا مناسبتهاي تاريخي كارگري مانند اول ماه 

تظاهرات مردم سالروز به گلوله بستن ( تير ٢٣مه و 
من به تهران و جانباختن يدر اعتراض به سفر هار

 ٢٢و قيام ) ١٣٣۰كارگران در سال چند تن از 
جشنهاي توده اي برگزار . بهمن را بزرگ مي داشت

از اشكال هنري مانند تئاتر و سرود و ي كرد م
خواني براي ارتقا آگاهي و باالبردن روحيه 

  . همبستگي ميان كارگران سود مي جست
آخرين اطالعيه هاي سياسي سنديكا در ارتباط  
با جنگ ايران و عراق بود كه در آنها ضمن محكوم 
كردن تحريكات دو دولت مشخصا حمله صدام، 

 عراق را به اتحاد و همبستگي زحمتكشان ايران و
  ● .فراخواند
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١٣صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره

  روايتي از سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان و حومه
  

  محمد صفوي 
  

نوشته زير بخشي از مقاله اي است كه نخستين 
 ١٣٧٩ در سال ٢شماره »  مزد -كار «بار در نشريه 

خديجه «اين مقاله به شكل گفتگوي . منتشر شد
ما بخشهائي . درج شد» يمحمد صفو«با » مهيمني

از اين نوشته را كه مستقيما به تجربه سنديكاي 
پروژه اي ارتباط دارد در اختيار خوانندگان حقيقت 

  . قرار مي دهيم
کا كه به يهر موضوعي در رابطه با سند ...£

خاطر مي آوريد و بازگوئي آن را براي 
  خوانندگان مفيد مي دانيد، براي مان بگوئيد؟ 

) فصلي( مستقل كارگران پروژه اي سنديكاي «¢
بي شك يكي از تجربه هاي گران » آبادان و حومه

براي . بهاي جنبش صنفي كارگران ميهن ماست
كسي چون من كه تنها عضو ساده اي از آن 
سنديكا بوده ام بسيار دشوار است كه راجع به آن 

 اميدوارم كارگران با تجربه و با سابقه اي .بگويم
 و –حركت بزرگ صنفي بودند كه در راس اين 

 خوشبختانه تعدادي از آنها در قيد حيات هستند
 روزي در مورد جزئيات اين حركت عظيم و پر –

بركت كارگري، تجربه هاي خود را به روي كاغذ 
و اما آن چه كه من با تكيه به خاطره هاي . بياورند

بسيار دور و سپري شده مي توانم بگويم اين كه 
به خاطر ) ست و يك سال پيشبي(در آن زمان 

وقوع انقالب و تغيير و تحوالت سياسي، اجتماعي 
 در جريان بود در نو اقتصادي كه در كشور ما

اكثر شهرهاي بزرگ كشور، كارگران بيكار جهت 
روشن شدن وضعيت شغلي و حقوق پرداخت 

در همين راستا . نشده خود، در تالش بودند
نيز از جمله » سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان«

كوشش هايي بود كه از جانب كارگران باسابقه  
كه سال ها در پروژه هاي مختلف كار كرده و در 
مقطع انقالب، كار و مشاغل خود را از دست داده 
بودند، شكل گرفت تا از اين طريق بتوانند هم به 
كاريابي مجدد بپردازند و هم به خواسته ي ديرينه 

تشكل مستقل كارگري خود كه همانا حق داشتن 
  .بود پاسخ دهند

 چه گونه سنديكا شكل گرفت و در چه £
  سالي؟ 
 كارگران پروژه يكايسند« در واقع شكل گيري ¢

به اين ترتيب آغاز شد كه چند » اي آبادان و حومه
، پروژه هاي صنعتي ١٣٥٧ماه پيش از انقالب 

متفاوتي كه در جنوب وجود داشت، عمدتا متوقف 
به خاطر .  زمان، موج بيكاري آغاز شدشدند و از آن

دارم كه در آن روزها، كارگران بيكار كه بسياري از 
. آنها متاهل بودند در تنگناي شديدي قرار گرفتند

به همين خاطر، كارگران در آن روزها با حالتي 
 واقع در بازار –» اداره كار«افسرده در مقابل دفتر 
د تا شايد  اجتماع مي كردن–بزرگ آبادان، لب شط 

به آنان كمك نمايد و يا كاري براي » اداره كار«
طي همين تجمعات و . آنان دست و پا كند

دانشكده نفت «اجتماعات ديگري كه بعدها در 
برگزار شد كارگران با سابقه يعني كارگراني » آبادان

كه تجربه بيشتري از سال ها مبارزه صنفي در زمان 
شيده بودند، رژيم گذشته داشتند و بعضا حبس ك

از حقوق  ايده سنديكا و تشكل مستقلي كه بتواند
سرانجام . كارگران بيكار دفاع كند را مطرح ساختند

بعد از توافق هاي اوليه كه بين كارگران صورت 
گرفت، جمع زيادي از آنان براي گرفتن محلي كه 
بتوانند در آن جا به طور دايم، گردهمائي و جلسات 

تالش هاي زيادي را انجام خود را برگزار كنند، 
آنان با مراجعه به فرمانداري آبادان و مالقات . دادند

و ) حجت االسالم جمي(با نماينده امام در اين شهر 
ديگر مقامات رسمي شهر، تقاضاي خود را براي 
اختصاص يك مكان ثابت كه كارگران بتوانند در آن 
تجمع كرده و جلسات خود را داير نمايند، مطرح 

  .كردند
مقامات رسمي در آن موقع با تقاضاي اوليه ي 

مواردي  كارگران، مسئوالنه برخورد نكردند و در
ليكن . حتا با تندي و خشونت پاسخ مي دادند

پايداري و سماجت و تالش خستگي ناپذير 
نمايندگان كارگران در چانه زني و جلب حمايت 

حجت االسالم (مسئولين و امام جمعه ي شهر 
 در پرتو حمايتهاي مردم شهر آبادان و البته) جمي

از كارگران، سرانجام پس از گذشت نزديك به سه 
ماه، مسئوالن به خواسته به حق كارگران پاسخ 
مثبت دادند و محل سابق سنديكاي كارگران نفت 

به ) روبروي بازار(آبادان  واقع در ايستگاه هفت 
كارگران بيكار تحويل داده شد كه بالفاصله 

 طور قانوني به ثبت رسيده و كار خود سنديكا به
نخستين كار، نصب تابلوي بزرگي بر . را آغاز كرد

سر در ورودي سنديكا بود كه روي آن با خط 
سنديكاي مستقل «: درشت نوشته شده بود

بعدها كارگران . »كارگران پروژه اي آبادان و حومه
عضو سنديكا روند پر دردسر گرفتن محل براي 

 ماموارن و مقامات رسمي شهر سنديكا و برخورد
را به صورت يك تئاتر اجرا كردند كه مورد 

  .استقبال مردم قرار گرفت
 نحوه شركت كارگران بيكار و عضو گيري £

  در سنديكا چه گونه بود؟ 
 در همان ابتدا، سنديكا از كارگران بيكار ¢

درخواست كرد مدارك و سوابق كاري خود را تهيه 
در همان . ت نام كنندد و در سنديكا ثبنينما

روزهاي نخست، كارگران بيكار دسته دسته در 
حالي كه سوابق كاري و مشخصات خود را در پوشه 
گذارده بودند در مقابل سنديكا به طور منظم صف 
مي كشيدند و با متانت و اشتياق ثبت نام مي 

در مدت كوتاهي نزديك به چهارده هزار . كردند
 و تخصص هاي كارگر بيكار با داشتن مهارت

گوناگون، يا كارگران ساده كه سابقا در پيمانكاري 
هاي صنعت نفت و يا پتروشمي و صنايع گاز كار 

در همان . مي كردند به عضويت سنديكا در آمدند
آغاز به كار سنديكا، هيئت موسس، نيروي خود را 
براي ايجاد شغل براي كارگران بيكار متمركز 

 بيكاري براي از سوي ديگر كسب حقوق. كردند
كار شده و گرفتن بيمه ي بيكاري از ي بكارگران

. دولت، يكي ديگر از اولويت هاي كاري سنديكا بود
همين مسائل باعث چالش بين مقامات رسمي با 

از . سنديكا گرديد كه تبعاتي  را نيز به همراه داشت
جمله تعداد زيادي از كارگران، دست به تحصن 

 در محل سنديكا روي زدند و حتا شب ها همان جا
مقامات رسمي نمي خواستند . زمين مي خوابيدند

كه حقوق بيكاري از طريق سنديكا به كارگران 
آنها مي گفتند كه بايد در مسجد به . پرداخت شود

هيئت موسس سنديكا . اين مسئله رسيدگي بشود
نيز زير بار نمي رفت و مي گفت سنديكا محل 

رانجام پس از س. قانوني اين كار است نه مسجد
 يكي –گفتگو و چانه زني هاي بسيار، محل سومي 

 به اين امر اختصاص داده شد و –از مدارس آبادان 
بسياري از كارگران عيال وار به حقوق بيكاري 

غير از اين خدمت ارزنده كه توسط . رسيدند
سنديكا به كارگران ارائه شد، تهيه اساسنامه ي 

ت سنديكا نقش سنديكا بوده كه در تثبيت موقعي
در واقع يكي از كارهاي ارزنده . بسزائي داشت

هيئت موسس اين بود كه به رغم حضور فعال 
ديدگاه ها و نظرات متفاوت فكري و سياسي، همه 
ي كارها و تصميم ها از جمله تهيه اساسنامه، در 
فضائي كامال دمكراتيك و با لحاظ كردن همه ي 

اساسنامه، سعي مثال براي تهيه . نظرها، انجام شود
بر اين بود كه با استفاده و كسب تجربه از قوانين 
كشورهاي دمكراتيك مردمي از جمله نيكارگوا، 
الجزاير و كشورهاي اروپاي و همين طور با استفاده 

 ١٣٣٢از اساسنامه ي كارگري سالهاي پيش از 
از اين رو . ايران، اساسنامه تنظم و نوشته شود

ه ها كار فشرده، هيئت موسس، پس از صرف ما
ماده به ماده و بند به بند موضوعات اساسنامه را در 
ميان كارگران مطرح مي كرد و توسط كارگران در 

پس . مجمع عمومي، اين موارد به تصويب مي رسيد
از كسب تجربه موفقيت آميز در تصويب اساسنامه، 
سنديكا بر اين بود كه با شركت همه كارگران 

انون جديد كار را تهيه ، ق)فصلي و غير فصلي(
  . نموده و به مركز ارسال كنند

در مورد تعداد اعضاي سنديكا، جنسيت و . £
  نژاد آنها و ميزان سن و سال شان بفرمائيد؟ 

 در مورد تعداد اعضا، همانطور كه گفتم حدود ¢
چهارده هزار كارگر پروژه اي عضو سنديكا شدند كه 

 از ضعفهاي متاسفانه يكي. البته همگي، مرد بودند
 كه بازتاب آن در سنديكا وجود –دوران  اساسي آن

 اين بود كه عمدتا هيچگونه كوششي از –داشت 
جانب سنديكا انجام نمي گرفت كه مشخص شود 
كه چه تعدادي از زنان كارگر بيكار شده اند و 

همچنين . چگونه امور زندگي شان مي چرخد
نهائي هيچگونه تالشي براي جذب زنان كارگر و يا ز

كه در آن موقع به عنوان منشي در پروژه هاي 
صنعتي كار مي كردند و كار خود را از دست داده 

  .بودند به عمل نمي آمد
دوره، اگر   فكر نمي كنيد با توجه به جو آن£

زنان كارگر به سنديكا مي آمدند، شايعات و 
تهمت ها عليه سنديكا اوج مي گرفت، 



   ١٤ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                
چنين امكاني منظورم اين است كه آيا اساسا 

براي ورود زنان كارگر متصور بود؟ چه بسا 
هيئت موسس به فكر زنان بوده اما فضاي 

  بشدت سنتي آندوره اين اجازه را نمي داده؟ 
دوره، چنين اجازه   فضاي مردانه و متعصبانه آن¢

اي به هيچ تشكلي نمي داد، اما اين يك روي سكه 
است و روي ديگر آن، به عدم توجه نسبت به 
. نيروي زنان در نظر همه ما مردان مربوط مي شود

در آن دوره، نيروهاي پيشروي كارگري و حتي 
روشنفكران طبقه متوسط، اساسا به زنان بهاي 

خب البته اين هم ناشي از . چنداني نمي دادند
به هر حال، بخش . شرايط و ذهنيت محدود است

 كارگران عرب زبان  رابزرگي از اعضاي سنديكا
وجود اين .  و حومه تشكيل مي دادندآبادان

كارگران كه طي سالهاي طوالني، عالوه بر ستم 
طبقاتي قرباني نژادي و قومي هم بودند، باعث شور 
و هيجان شده بود بطوري كه به يك اتحاد و 
همبستگي فوق العاده ميان كارگران منتهي شده و 
مثال بعداز ظهر ها به رسم جشن هاي عربي، يك 

در حياط سنديكا ايجاد مي كردند و به حلقه بزرگ 
به صورت رقص موسوم يزله ي (رسم خودشان 

. به ابراز شادماني و پايكوبي مي پرداختند) عربي
آنها در حاليكه با يكسري حركات نرم و زيبا، باال و 

سنديكا عزنه و «: پائين مي رفتند مي خواندند
يعني سنديكا (» سنديكا صوت الحريه«، » حبتنه
كه البته )  ماست، سنديكا صداي آزادي استعزيز 

ديگر كارگران غير عرب نيز بدانها مي پيوستند و 
صحنه اي بسيار ديدني، جذاب و هيجان انگيز 

اين نوع حركتهاي شاد باعث تقويت . بوجود مي آمد
روحيه اعضا و هم باعث اتحاد هر چه بيشتر بين 

  . كارگران عرب زبان و فارس زبان مي شد
ر تبليغات و طرح نيازها و مشكالت  از نظ£

كارگران، سنديكا چه فعاليتهائي مي كرد، آيا 
  نشريه اي هم داشتيد؟ 

 نشريه كه خير، يعني امكاناتي براي نشريه ¢
مخصوص سنديكا نداشتيم اما سنديكا تالش 
فراواني مي كرد تا حمايت همه افراد و نهادهاي 

اسي معتبر شناخته شده و احزاب و سازمانهاي سي
هم چنين . را جلب كند و از آنها كمك بگيرد

سنديكا موفق شد حمايت بسياري از سازمانها و 
 نهادهاي اجتماعي عدالت خواه، دمكرات و چپ آن

از سوي ديگر سنديكا نيز به . زمان را جلب كند
سهم خويش و با توجه به امكانات خود از حركتهاي 

ر توان عادالنه دمكراتيك مردم كشور تا آنجا كه د
مثال بطور پيوسته از . داشت دفاع و حمايت مي كرد

سينما ركس «خانواده هاي قربانيان آتش سوزي 
كه آنروزها براي رسيدگي به پرونده آن » آبادان

فاجعه هولناك در دادگستري آبادان تحصن كرده 
و حتي چندين . بودند، حمايت فعال مي كرد

واده هاي تظاهرات آرام در دفاع از خواسته هاي خان
  . قربانيان آتش سوزي انجام داد

سنديكا در ادامه اين حمايتها از ديپلمه هاي 
در آن . بيكار آبادان نيز بطور فعالي حمايت كرد
دختر و (زمان تعداد زيادي از ديپلمه هاي بيكار 

در شهرداري آبادان تحصن كرده بودند و ) پسر
خواستار آن بودند كه مقامات دولتي به خواسته 

يكي از روزها عده اي . اي شان رسيدگي كننده
لباس شخصي با خشونت هر چه تمامتر به تجمع 
ديپلمه هاي بيكار حمله ور شدند و به ضرب و شتم 

پس از اين . اي از دختران و پسران پرداختند عده ه
، ديپلمه هاي بيكار، تحصن خود را به محل هواقع

واقع سنديكا منتقل كردند و مورد حمايت كارگران 
  . شدند
 سنديكا با حمايت و پشتيباني از اعتراضات £

طبقه متوسط و در حالي كه ناتوان از ايجاد كار 
براي چهارده هزار كارگر بيكار بود، نه تنها 
هيچ كمكي به طبقه متوسط نكرد بلكه بر 
دشمنان خود افزود و مخالفان خود را جري 

  تري كرد، غير از اين است؟ 
 مورد سنديكا و عملكرد آن  ببينيد خانم، در¢

ولي بطور خالصه اين . گفتني ها بسيار است
حدود يكسال و ( سنديكا در طول حيات كوتاه خود

از جمله . منشا خدمات زيادي بود) هشت ماه
پرداخت مبالغي به : خدماتي كه سنديكا انجام داد

كارگران بيكار براي خرج زندگي كه بودجه آن 
كمك به . مي شدتوسط كارگران شاغل تامين 

استخدام كارگران در پيمان كاري ها و شركت ها از 
طريق سنديكا كه ميزان حقوق و مزايا را خود 

» اسيد پالن«كار گذاردن . سنديكا تعيين مي كرد
 كارگر و ١٢٠در پااليشگاه نفت آبادان توسط 

متخصص هائي كه از طرف سنديكا وارد پااليشگاه 
تان و درست كمك به سيل زدگان خوزس. شدند

كردن سد بندهاي متعدد و كمك غذائي و پوشاكي 
به روستائيان عرب زبان خوزستان كه در محاصره 
سيل قرار داشتند و در مجموع كمك به يك صد و 

ساختن گور . ده روستا كه در محاصره سيل بودند
دستجمعي براي سوختگان سينما ركس آبادان در 

ار به گورستان عمومي شهر كه مسئوليت اين ك
به ) كارگر جوشكار(عهده يكي از اعضاي سنديكا 

اين فعاليتهاي انساني . بود» ابراهيم غريب زاده«نام 
كه سنديكا جزو وظايف خويش مي دانست و بدون 
هيچ توقعي آنها را محقق مي كرد با آغاز جنگ 

. بله، وجود جنگ، سنديكا را از بين برد. متوقف شد
ميان آن همه خب ببينيد، طبيعي است كه در 

فعاليتهاي صنفي و خدماتي كه سنديكا در عمر 
آن هم . كوتاه خود ارائه داد اشتباهاتي نيز رخ دهد

  ….با توجه به شرايط ويژه سالهاي نخست انقالب
ها بگوئيد،   آقاي صفوي از مراسم و جشن£

مثال سنديكا در روز جهاني كارگر چه مراسمي 
  برگزار مي كرد؟ 

 جشنهائي كه در سنديكا  در مورد مراسم و¢
اري جشن روز جهاني كارگر زبرگزار شد يكي برگ

به خاطر دارم كه . بود كه بسيار باشكوه برگزار شد
 ١٣٥٨سال ) يازده ارديبهشت(در روز اول ماه مه 

از مردم آبادان در مقابل سنديكا تجمع  هزاران نفر
تا مركز شهر كه » ايستگاه هفت«كردند و از 

در . م به راهپيمائي كردندااست اقدمسافتي طوالني 
پايان راهپيمائي تعدادي لباس شخصي با چوب و 
چماق و سنگ به جمع كارگران يورش آوردند كه 
طي آن چندين نفر زخمي شدند و دست يك 

شب . كارگر از بازو بر اثر اصابت چماق شكست
هنگام در محل سنديكا جشن مفصلي برگزار شد 

ه هاي كارگران و مردم در كه تعداد زيادي از خانودا
در آن شب يك صحنه تئاتر . آن شركت كردند

گروه كر كه همگي از . توسط كارگران اجرا شد
را دست » اول ماه مه«كارگران بودند شعر معروف 

جمعي خواندند كه مردم نيز با آنان همراهي مي 

سپس يكي از افراد هيئت موسس سنديكا . كردند
ريخچه اول ماه مه و در مورد تا» مصطفي آبكاشك«

. مبارزات كارگران در سراسر جهان صحبت كرد
بيژن «كارگران سنديكا  همچنين يكي ديگر از

در مورد تاثير عملكرد كمپاني هاي » خوزستاني
جهاني نفت در ايران صحبتهاي آموزنده و قابل فهم 

محمد علي « سخنگوي رسمي سنديكا . ارائه داد
.  خواني پرداختنيز به سخنراني و شعر» ابرندي

وي با سخنراني هاي پر شور كه هم به زبان عربي و 
هم فارسي ارائه مي كرد نقش سترگي در وحدت و 

وي از كارگران . همبستگي  كارگران ايفا مي نمود
با سابقه و مبارز در آبادان بود كه بواقع يكي از 
. ستونهاي بسيار محكم سنديكا محسوب مي شد

  . خود را از دست داد جان١٣٦٧ابرندي در سال 
 چه عواملي باعث به بن بست رسيدن £

  سنديكا و متفرق شدن اعضاي آن گرديد؟ 
 قبال كه گفتم آغاز جنگ، پايان فعاليتهاي ¢

سنديكا به بن بست نرسيد بلكه جنگ . سنديكا بود
يعني عوامل بيروني . باعث از بين رفتن آن شد

 ●. باعث متوقف  شدن فعاليتهاي سنديكا شد

¢ 
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١٥صفحه     ويژه حقيقت         ۲۳ شماره

  نقش و جايگاه مبارزه اقتصادي طبقه كارگر و نقش كمونيستها در آن 
  !به نقل از مقاله کمونيستها و جنبش کارگري؛ پرسشها و پاسخها

   ١٣٨۳ ارديبهشت  ١٥حقيقت شماره 

  
جنبش اقتصادي طبقه كارگر به هيچوجه نقش 
استراتژيك در تدارك انقالب پرولتري ندارد؛ نه 

زه طبقاتيست و نه بايد به آن مهمترين عرصه مبار
مرحله در پيشبرد مبارزه طبقاتي پيش بمثابه يك 

اگر كسي فكر مي كندكه از طريق اين . نگريست
مبارزات مي تواند نظام سرمايه داري را سرنگون 

مبارزات . كند دچار اشتباه وخيمي شده است
رزمنده ترين  اقتصادي در بهترين حالت و حتي در

يره مناسبات بورژوائي قرار دارد، شكل كماكان در دا
زيرا اساسا حول فروش بهتر نيروي كار و چك و 

يعني . چانه زدن با كارفرمايان و  دولت است
مزد عادالنه در «سرلوحه مبارزات اقتصادي، شعار 

. »الغاي كارمزدي«است نه شعار» برابر كار عادالنه
تنها از طريق پيشبرد يك » الغاي كار مزدي«

اسي همه جانبه و انقالبي يعني سرنگون مبارزه سي
كردن قدرت سياسي بورژوازي و كسب قدرت 
سياسي و بر آن پايه محو مناسبات توليدي 

  .بورژوائي صورت مي گيرد
گام اول، سرنگوني قهرآميز قدرت دولت 
بورژوائي است كه از اين مناسبات توليدي محافظت 

  .مي كند
كه خصلت اساسي مبارزه اقتصادي اينست    

به همين . در مدار مناسبات موجود مي چرخد
خاطر از نظر سياسي، خيلي راحت مي تواند 
سياستهاي بورژوائي را در بطن خودش بپذيرد و 

در تاريخ سرمايه داري كم نبودند . پرورش دهد
مبارزات اقتصادي راديكال كارگران در گوشه و كنار 

  .جهان كه سرانجام در مقابل بورژوازي تسليم شدند
كمونيستها اگر آن راهي را كه لنين سياست    

منحرف كردن مبارزات اقتصادي ناميد در پيش 
نگيرند، عليرغم هر نيتي كه داشته باشند، آخر و 

  .عاقبت خصلت انقالبي خود را از دست خواهند داد
حاال با توجه به اين بحثها حتما مي پرسيد    

كه اصوال چه نيازي به جنبش اقتصادي طبقه 
ارگر است؟ و ما با تاكيد مي گوييم اين جنبش ك

الزم است زيرا در مقابل هر شكلي از ستم بايد 
اما از درون مبارزات . مقاومت را سازمان داد

اقتصادي، حداكثر چيزي كه بدست مي آيد بهبود 
از درون مبارزه ). آنهم نه هميشه(شرايط كار است 

ي اقتصادي نه رهائي از زنجير كار مزدي بدست م
آيد و نه يك جنبش سياسي انقالبي سر بلند مي 

وظيفه عمده كمونيستها در قبال مبارزات . كند
اقتصادي كارگران صرفا دفاع از آنها نيست، بلكه 
منحرف كردن آنها از مسير خودبخودي سياست 
هاي بورژوائي و كشاندن آنها به مسير نبرد آگاهانه 

زات كمونيستها در جريان اين مبار. سياسي است
همواره بايد مسائل بزرگتري را در مورد ماهيت 
نظام سرمايه داري، دولت و راه رهائي طبقه كارگر 
طرح كنند و آگاهي كمونيستي را با كارگران پيوند 

  .دهند

 كمونيستها به مبارزات اقتصادي همانطور كه 
نگاه مي كنند » مدرسه جنگ«لنين گفت بصورت 

ران در آن مدرسه جنگي كه كارگ. نه خود جنگ
حس اتحاد و همبستگي، باالرفتن روحيه نبرد با 
دشمن و مقابله با مكر و حيله هاي دولت و 

اما اگر كسي  . كارفرمايان را تجربه مي كنند
را خود جنگ جا بزند عمال به » مدرسه جنگ«

  . فريب كارگران ياري مي رساند
در هر مبارزه اقتصادي يا تشكل كارگري،    

 زمينه پيشبرد مبارزات جاري با كارگران حتي در
مثال اينكه چه . سئواالت معيني روبرو مي شوند

خواستهائي را جلو بگذارند؟ مبارزه شان را با چه 
 دشمن را يروشي پيش ببرند؟ چگونه ترفندها

خنثي كنند؟ به چه كساني رجوع كنند؟ چگونه و 
چه بخشي از افكار عمومي را به حمايت از خود 

همه اينها به درجات مختلف مي . يرهبرانگيزند؟ و غ
تواند زمينه اي باشد كه كمونيستها از آن براي 

اما وظيفه . آموزش سياسي كارگران استفاده كنند
اصلي كمونيستها در قبال طبقه كارگر، پيشبرد 

اگر بخواهيم تحريك آميز . مبارزات اقتصادي نيست
بگوئيم بايد همان قول معروف لنين را تكرار كنيم 

كارگران در مبارزه شان براي بهبود شرايط  «كه
نيازي به _ اگر اين تنها مبارزه شان باشد _ زندگي 

  ●»  .سوسياليستها ندارند
  

  
  

 

  پرنده نو پرواز 
در اين كتاب بخشی از تاريخ جنبش كمونيستی و انقالبی ايران به شكل 

يجه گيری های راهگشائی در مستند به ثبت رسيده  و جمعبندی ها و نت
اين كتاب به بحث در باره درسها تعيين كننده اين . آن ارائه شده است

تجربه انقالبی و جنگی كه به ابتكار كمونيستها بر پاشد و ضرورت 
استفاده از اين درسهادر نبردهای آتی برای سرنگونی دولت طبقات 

  . ارتجاعی در ايران می پردازد

را به همگان بويژه نسل جوان انقالبی توصيه می ما مطالعه اين كتاب 
  .كنيم

 



   ١٦ صفحه   ۲۳   شماره   ويژهحقيقت                

  گزيده هائي از مقاله
  وزو  مفاهيم آن براي مبارزه امر» چه بايد کرد؟«يادداشتهائي بر مطالعه 

  ۱۳۸۳ ويژه اول ماه مه ۱۵به نقل از حقيقت شماره 
اگر مبارزه كارگران فقط براي بهبود شرايط «

در تمام . شان باشد، نيازي به سوسياليستها ندارند
كشورها كارگراني هستند كه براي بهبود بخشيدن 
به شرايط خود دست به مبارزه مي زنند، اما آنها 
هيچ چيز در مورد سوسياليسم نمي دانند و حتي 

   لنين- » .نسبت به آن خصومت دارند
....  

خطي كه مي گويد طبقه كارگر قبل از اينكه 
توجه اش عمدتا بطرف سياست بچرخد بايد ابتدا 
يك دوره دست به مبارزه اقتصادي قدرتمند بزند، 
هيچ نيست مگر مرحله گرايي، كه لنين به 

 . اكونوميستها نسبت مي دهد
....  

واقعيت آن است كه مبارزه اقتصادي بخودي 
 بورژوايي قرار مي خود در اختيار سياست هاي

چه جنبش اعتصابي در سطح نسبتا بااليي . گيرد
بدليل آن كه . باشد چه پائين، فرقي در مسئله ندارد

مبارزه اقتصادي مبارزه اي است در چارچوب فروش 
بنابراين كامال در چارچوب . نيروي كار كارگر

مناسبات توليدي بورژوايي رخ مي دهد و بخودي 
 يعني محو اين مناسبات خود به سياست انقالبي

توليدي از طريق سرنگون كردن روبنايي كه آن را 
  . ت و اعمال مي كند، كشيده نخواهد شدظمحاف

.... 
اكونوميستهاي روسيه در مورد مرحله اي 

مرحله . صحبت مي كردند كه اصال وجود نداشت
اي كه كارگران مبارزه اقتصادي خود را تا حدي 

كمك هاي كمونيستها بطور اتوماتيك يا با برخي 
به پيش مي برند و مبارزه آنها خودبخود بطرف 
سياست هاي سوسياليستي مي چرخد؛ چنين 

اتفاقا، در جريان . مرحله اي وجود خارجي ندارد
مبارزه اقتصادي وقتي كه  كارگران، بقول انگلس، 

تالش زيادي براي به زانو در آوردن يك كارفرماي «
مبارزه عليه بورژوازي مي كنند يا زماني كه » واحد

در اين جبهه وسيع و گسترده  شده، بيش از هر 
زمان ديگر بردن سياست به ميان كارگران، براي 
هدايت جنبش كارگران به سوي يك مبارزه آگاهانه 

نبايد در هيجانات آن .  طبقاتي سياسي، عاجل است
لحظه گير كرد و فرصت هاي بسيار مهم و عاجلي 

يد كارگران بوجود آمده از دست را كه براي ارتقاء د
  .داد

.... 
مبارزه طبقاتي حاد، منجمله مبارزه اقتصادي، 
چشم مردم را به سواالت بزرگتر باز مي كند و آنها 
فقط زماني جواب اين سواالت را خواهند گرفت و 
يا حتي خواهند آموخت كه در مورد اين سواالت 
پايه اي تر فكر كنند كه كمونيستها آن را در 

اما عكس اين درست . كنندمي يانشان طرح م
اگر مبارزه در سطح پائيني باشد،  اولويت . نيست

دادن اقتصاد بر سياست، كارگران را به سياست 

مبارزه . هاي كمونيستي نزديك تر نخواهد كرد
اقتصادي اگر بحال خود رها شود، در خدمت 

حتي وقتي . سياست هاي بورژوايي قرار مي گيرد
ر سطح پائيني قرار دارد، تاكيد نهادن كه مبارزه د

بر اقتصاد در مقابل سياست و مبالغه در مورد  
چيزهايي كه از طريق مبارزه اقتصادي مي توان به 
آنها دست يافت، فقط توهمات بورژوايي را تقويت 

  . مي كند
.... 

در اينكه مبارزه اقتصادي يك مولفه مهم از 
كي بازهم ش. مبارزه طبقاتي است شك نيست

نيست كه طبقه كارگر از طريق مبارزه اقتصادي 
اش چيزهايي مي آموزد؛ بخصوص اگر مبارزات 

آنطور كه لنين . اقتصادي با رزمندگي به پيش رود
به يك كالم افشاگري «: گفت» چه بايد كرد؟«در 

اهرم مهمي در مبارزه ) كارخانه اي(هاي اقتصادي 
زماني اقتصادي بوده و هست و اين افشاگري ها تا 

كه سرمايه داري كه نياز كارگران براي دفاع از 
خودشان را خلق مي كند، وجود داشته باشد 

حتي در . اهميت خود را حفظ خواهند كرد
پيشرفته ترين كشورهاي اروپا كماكان شاهد آن 
هستيم كه افشاي مظالم در فالن رشته عقب مانده 
يا برخي رشته هاي فراموش شده صنايع محلي، كه 

ابه نقطه آغازين بيداري طبقاتي است به شروع بمث
يك مبارزه تريديونيوني و به اشاعه سوسياليسم 

  » .خدمت مي كند
در برخي )  و نه همه آنها(برخي از كارگران 

موارد از طريق مبارزه اقتصادي به آگاهي طبقاتي 
نزديكتر مي شوند و حتي گام هاي اوليه اي را در 

اما اين . مي دارندجهت  كسب آگاهي طبقاتي بر 
امر فقط مي تواند بر بستر پيشبرد فعاليتي رخ دهد 
كه بطور سيستماتيك و از همان آغاز تالش مي 
كند آگاهي سوسياليستي را با جنبش كارگران 

خالص يا «پيوند زند و نه در جايي كه يك جنبش 
  .ترديونيوني به پيش برده مي شود» تقريبا خالص

 كارگران كمك كنند البته كمونيستها بايد به
كه توجه شان را به اجحافات اقتصادي اصلي و مهم 

برخالف مسائل كوچكتر و غير مهم (معطوف كنند 
اما نبايد اين وظيفه را در ضديت با ). تر اقتصادي

دامن زدن به جرقه «مسائل سياسي و در ضديت با 
» هاي آگاهي سياسي توليد شده در آن مبارزه

مبارزه ).  ز  لنين استنقل قول ا(انجام دهند 
اقتصادي فقط زماني مي تواند مبارزه به سمت 

فقط » جرقه ها«سوسياليسم را تقويت كند و اين 
» عنصر آگاه«زماني مي توانند به جايي برسند كه 

بطور سيستماتيك و خستگي ناپذير طبقه كارگر را 
از راه رفرميسم تريديونيوني بورژوايي منحرف كند 

طريق بردن سياست به درون طبقه و اينكار را از 
كارگر و سازمان دادن كارگران در مبارزه سياسي 
بخصوص مبارزه سياسي انقالبي و از طريق افشا 

 كردن هر جنبه از مظالم دولت  امپرياليسم و
سازمان دادن كارگران بحول مبارزه عليه چنين 

  .مظالمي، انجام دهد
مبارزه اقتصادي، حتي در رزمنده ترين 

را منعكس » آگاهي طبقاتي نطفه اي«لش كه اشكا
مي كند، بخودي خود با سياست هاي بورژوايي 

متمركز كردن توجه كارگران . پيوند خواهد خورد
عمدتا به اين مبارزه چه از طريق حرف يا حتي 

كمونيستها ممكن است در حرف تكرار كنند (عمل 
كه اين جواب ما نيست اما عمدتا در عمل همان 

فقط مي تواند اين توهم را ) جا م دهندكار را ان
دامن زند كه اگر كارگران با هم يكي شوند و براي 
خودشان مبارزه كنند و يك جنبش اجتماعي حول 
.  اين مطالبات بنا كنند، نيازها برآورده خواهد شد

در اين حالت كمونيستها كارگران را از رسيدن به 
 و آگاهي همه جانبه در مورد نظام سرمايه داري

. نابودي آن توسط طبقه كارگر محروم مي كنند
كساني كه اين تئوري مراحل را بكار مي بندند، 
حتي اگر هم نيتشان اين باشد كه وقتي كارگران 
بيشتر زير فشار قرار گرفتند و مبارزاتشان خيز 
برداشت، در آن هنگام عمدتا تبليغ سياسي همه 

وژي  در واقع  ايدئول.جانبه را پيش خواهند برد
بورژوايي را اعمال مي كنند و سياست هاي 
بورژوايي را نه تنها در ميان كارگران معمولي بلكه 
هم چنين در ميان كارگران پيشرو  اشاعه مي 

  . دهند
.... 

در شرايط امروز كارگران در شمار توده اي و به 
ولي . روي مي آورند» سياست«درجات گوناگون به 

 هاي آگاهانه بدون كمك كمونيستها به سياست
براي اينكار، كمونيستها . طبقاتي روي نمي آورند

بايد بطور خستگي ناپذير جامعه بورژوايي را افشا 
كنند و با اتكاء به تحليل طبقاتي، كارگران را در 
مورد اينكه دوستان و دشمنان واقعي ما چه كساني 
هستند آموزش دهند و توهمات و گرايشات عقب 

 هم شكنند و آنها را به يك افتاده توده ها را در
 . درك علمي از جهان برسانند

.... 
اغلب «: مي گويد» چه بايد كرد؟«لنين در 

گفته مي شود طبقه كارگر بطور خودبخودي بطرف 
اين به اين معنا درست . سوسياليسم كشش مي يابد

است كه تئوري سوسياليستي علل بي نوايي طبقه 
 تئوري ديگر كارگر را عميق تر و درست تر از هر

و به اين دليل كارگران قادرند آن . تعريف مي كند
اما با اين شرط كه اين . را براحتي جذب كنند

 » .تئوري خود را تسليم خورويي نكند
اين واقعيت كه طبقه كارگر در مبارزه سياسي «

و حتي در مبارزه سياسي انقالبي شركت مي كند، 
بخودي خود سياست هاي او را سياست هاي 

 ●» .نمي كند) کمونيستي(وسيال دمكراتيك س


